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Voorwoord
Beste wijkbewoners
Sins 1 January is onze gewaardeerde Voorzitter
Judy gestopt.
Bij deze wil ik Judy names het bestuur hartelijk
danken voor haar betrokkenheid en haar
toewijding voor onze Wijk.
We hebben een bewogen jaar achter de rug met
de corona regels en de lockdown.
Maar gelukkig mogen we weer en staan er weer mooie dingen te gebeuren.
O.a een gehele nieuwe website waardoor het in een klik mogelijk is bij alle
organisaties binnen Keent bereikbaar zijn.
Een Facebookpagina.
Voor verdere activiteiten zie de activiteitenagenda.
Tevens hebben er zich ook nieuwe wijkraad leden aangemeld die zich graag aan u
voor willen stellen.
Peter Vaes.

ALGEMEEN BESTUUR WIJKRAAD KEENT
Peter Vaes
Marianne Velter
Piet Scholten

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Bereikbaarheid Wijkraad
E-Mail: wijkraadkeent@gmail.com
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Hallo ik wil me even voorstellen ik ben Marianne Velter en
ben getrouwd en heb 2 zonen.
Ik ben bestuurslid van wijkraad keent en doe het
secretariaat.
Ik vind het fijn om voor de wijk iets te betekenen.

STRIJD TEGEN KANKER: DOE JIJ OOK MEE?
Op zaterdag 2 juli 2022 vindt in park Aan de Bron in de Weerter wijk Groenewoud
de wandelestafette 'Lopen voor Hoop’ plaats. Het is de opvolger van de tweemaal
eerder in Weert gehouden ‘Samenloop voor Hoop’. Door met een team mee te
wandelen steun je daadwerkelijk de strijd tegen kanker. De volledige opbrengst
gaat immers naar het Kankeronderzoekfonds Limburg en naar het Weerter Toon
Hermans Huis. Het kankeronderzoekfonds Limburg steunt met deze opbrengst een
zestal veelbelovende Limburgse onderzoeken in de strijd tegen kanker. Het Toon
Hermanshuis Weert is een inloophuis voor iedereen die met kanker geconfronteerd
wordt. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats waar je terecht kunt voor een kop
koffie, een fijn gesprek, ontspanning en verwennerij. De deuren staan voor
iedereen wagenwijd open. Zie voor meer info:
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl en www.toonhermanshuisweert.nl.
Lopen voor Hoop is een evenement waarin het leven, samen stilstaan bij en
aandacht geven aan kanker centraal staan. Door zelf mee te lopen maken we met
zijn allen een vuist tegen kanker en leveren we een belangrijke bijdrage aan het
leefbaar maken van een leven met kanker, zowel voor de patiënt als de naaste
omgeving.
Naast de 12 uurse estafette-wandeltocht en een speciale Kinderloop van 1 uur
voor kinderen van de basisschoolleeftijd zijn er optredens van lokale bands en
artiesten, is er een braderie en een kinderplein. Verder is er in de avonduren een
speciaal Gedenkmoment voor iedereen die te maken heeft gehad of nog te maken
heeft met kanker. Bij deze ceremonie zullen kaarsen branden (te koop bij de
organisatie) in zelf bewerkte kaarsenzakken.
Aanmelden voor de 12-uurs wandelestafette of de kinderloop, maar ook als je als
vrijwilliger die dag een steentje bij wil dragen, kan via www.lopenvoorhoop.nl.
Meer info: Lèon Stultiens, voorzitter (06-18365605)
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Wijkpicknick en Nationale Buitenspeeldag in Keent op
woensdag 1 juni van 14.00 u - 16.00 u
Ieder jaar wordt er normaal gesproken in Keent meegedaan met de nationale
buitenspeeldag. Helaas moesten we in 2020 en 2021 deze activiteit afblazen in
verband met het Coronavirus. Gelukkig kunnen we nu aangeven dat we in 2022
weer meedoen. Omdat we deze activiteit combineren met de wijkpicknick, is er
gekozen voor de datum van 1 juni. Landelijk gezien is 8 juni de geplande
Buitenspeeldag. Keent loopt dus landelijk gezien voorop.
Houd 1 juni vrij in
jullie agenda. Het belooft een spetterende dag te worden. Mocht het zonnetje
lekker schijnen dan wordt het letterlijk en figuurlijk een spetterende dag met
waterspelen en tal van andere spelen op de groenstrook bij de St Jozefslaan.
Onder begeleiding van diverse vrijwilligers en organisaties kunnen kinderen
heerlijk spelen en wordt er ook aan ouders en wijkbewoners gedacht. Er worden
diverse picknick plaatsen gecreëerd op de groenstrook. Mensen uit de wijk en
kinderen van school zorgen voor lekkere picknick gerechtjes zodat we relaxed
samen kunnen genieten in Keent.
Buurtbewoners, kinderen van brede school
Markeent, Wonen Limburg, Punt Welzijn en de
gemeente hebben de afgelopen maanden allerlei
plannen gemaakt voor de herinrichting van deze
groenstrook. Wie weet, wordt er een tipje van deze
sluier opgelicht tijdens de wijkpicknick. Wij zijn zeer
benieuwd. Heeft u zin om mee te helpen en een
gerechtje klaar te maken voor de picknick. Meld u
dan bij de werkgroep. Wij hebben er zin in. Hopelijk
jullie ook. Ieder is van harte welkom. Tot ziens op 1
juni.
Hartelijke groet,
Mieke, Ankie, Thera, Nancy en Yvonne van de
werkgroep Wijkpicknick/ Buitenspeeldag,
Mailadres : t.hurkmans@puntwelzijn.nl of
yvonne@vaslucas.nl

4

Hulp voor Oekraïne
Brede School Markeent helpt een handje mee!
Beste ouder(s)/verzorger(s)/wijkbewoners,
We willen jullie aandacht vragen voor de oorlog in Oekraïne en de weerslag hiervan op de
vluchtelingen, maar ook de impact op onze kinderen.
Een aantal gezinnen van onze school vangen op dit moment gezinnen en/of familieleden
op uit Oekraïne. We hebben contact met hen gehad en ze kunnen onze hulp gebruiken in
de vorm van toiletartikelen en voeding.
Wij vragen de kinderen of ze allemaal iets mee willen nemen naar school. In de hal staat
een tafel waar dit verzameld wordt. Mocht u als wijkbewoner ook iets willen doneren,
voel u dan welkom om de school in te lopen!
Ik wil jullie allemaal bij voorbaat al bedanken voor jullie hulp!
U kunt denken aan:
•
•
•
•
•
•
•

Tandpasta
Tandenborstel
Zeep
Shampoo
Wc papier
Papieren zakdoekjes
Crème…kortom alles voor de
dagelijkse verzorging.

Maar daarnaast ook:
• Pampers
• Luiers
• Maandverband/tampons
Ook eten is van harte welkom, alles wat lang houdbaar is en goed verpakt:
•
•
•
•
•
•
•

Macaroni
Rijst
Smac
Blikken soep
Potten groenten
Babyvoeding
Etc.
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Pannenkoekdag
Samenwerking tussen school en Zuyderborgh
Vrijdag 18 maart was weer de jaarlijkse
Pannenkoekdag. Ieder jaar zoekt school en
Zuyderborgh naar een manier van delen met
elkaar. I.v.m. Corona is zijn dit jaar de
pannenkoeken netjes verpakt afgegeven,
zodat daarna de bewoners van het
zorgcomplex lekker konden smikkelen.
De STAR-ambassadeurs hebben in de
ochtend samen gebakken op school en
hebben daarna een fijne wandeling gemaakt
om zo de pannenkoeken op de bestemming af
te kunnen geven.
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Keent Onderneemt maakt nieuwe
start!
'Keent Onderneemt' en de ‘Weerter Minima Groep’ zijn ondertussen verhuisd naar
lokaal 4 in het wijkgebouw Keenter Hart, waar we de activiteiten weer willen gaan
opstarten. We mogen weer open!
Na een frisse opknapbeurt is lokaal 4 omgetoverd tot onze huiskamer met de
mooie toepasselijke naam ‘De Ontmoeting’.
Keent Onderneemt zet samen met bewoners uit de Weerter wijk Keent
laagdrempelige activiteiten op vanuit een huiskamer. Centraal staat het ontplooien
van talenten van buurtbewoners. Ze krijgen hierbij ondersteuning vanuit o.a.
Wonen Limburg, MetGGZ, Bibliotheek, Weerter Minima Groep, Wijkverpleging
Land van Horne, Wijkraad Keent, Brede school Markeent, Zuyderborgh en Punt
Welzijn.
Een aantal groepen en organisaties verzorgen regelmatig activiteiten in de ruimte
van Keent Onderneemt. Nu de corona-beperkingen (grotendeels) ingetrokken zijn,
mogen we weer gaan starten met onze activiteiten.
We zijn op 8 maart gestart met een informatiebijeenkomst voor alle gebruikers en
hebben de ontwikkelingen en de nieuwe Activiteiten Kalender onthuld.
Hierin worden alle activiteiten en bijeenkomsten vermeld die er de komende tijd
gaan plaatsvinden.
De activiteiten van Keent Onderneemt zijn gericht op het bereiken, stimuleren,
enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Het is de bedoeling
dat mensen die binnenlopen hun talenten ontdekken en verder ontplooien. Daarbij
moet je denken aan: handvaardigheid en knutselen van ouders met kinderen,
themabijeenkomsten op het gebied van opvoeding, naai- en herstelwerk, maar ook
taallessen.
Alle activiteiten zijn inclusief, dat wil zeggen dat iedereen van
harte welkom is, er wordt niemand uitgesloten. VOEL JE
WELKOM, loop gerust eens binnen met familie of vrienden voor
een lekker kopje koffie, thee of gewoon een gezellig praatje!
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Woordje van Corné

Nu bijna alle corona maatregelen zijn losgelaten
is het voor Keent Onderneemt ook weer mogelijk
om, zoals vanouds, te gaan bruisen. Om met “De
Ontmoeting” weer het trefpunt te worden voor en
door de wijkbewoners van Keent.
We zijn binnen het Keenter Hart verhuisd naar
een mooie en open locatie op de begane grond
die we delen met de Weerter Minima Groep.
Het bestuur is achter de schermen actief bezig met de inrichting van de ruimte en
het vullen van de agenda met een divers aanbod van aantrekkelijke activiteiten.
Ook een heropening staat op de planning.
Binnen het bestuur van Keent Onderneemt heeft een kleine wijziging
plaatsgevonden. Corné Lenders heeft na een aantal mooie en leerzame jaren bij
Keent Onderneemt besloten een stap terug te doen.
Corné wil eenieder bedanken die zijn pad in de afgelopen jaren op een of andere
wijze hebben gekruist. Gelukkig hebben we in Peter Goorts een goede vervanging
gevonden en is het bestuur met Nini Bos, Claire Haarmans en gastvrouw Elly
Tillemans op volle sterkte.
Leest U dit en wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren …. Aarzel dan niet contact
met ons op te nemen.
__________________________________________________________________
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Kom op de SOEP !

Leerlingen en juffen van Brede school Markeent
hebben samen met Keent Onderneemt
meegeholpen met deze leerzame activiteit.
Samen verse paprika/tomatensoep maken voor
een activiteit in de wijk. Meehelpen met
uitserveren en natuurlijk ook meehelpen met
opeten.
De soep werd opgediend in het mooie wijkservies,
ontworpen door Danielle Beckers.
Deze mooie wijkactiviteit is iedere derde
donderdag van de maand bij het Keenter Hart.
Volgende keer heeft een andere wijkorganisatie
de soepbeurt. Zo leveren we om de beurt
allemaal een bijdrage.
Een win, win situatie .
Gezond, lekker, gezellig
en verbindend.

Zie hier de
Soepmakers!
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Volgende keer is 21 april opnieuw de" Kom op de
soep "activiteit. Ieder is welkom.
Wil jij of je organisatie ook meehelpen aan

Kom op de SOEP !

laat het ons weten via emailadres:
peter@goorts.nu.
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Activiteiten
Kalender
KEENT ONDERNEEMT, KEENTER HART, ST. JOZEFSKERKPLEIN 3,
WEERT

Dag

Tijd

Wat

1e Maandag van de
maand. Start
070322
Maandag

*10.30-12.30

Themabijeenkomst
Zorg

*19.00-21.00

Buurtcirkel

Woensdag

*13.30-15.30
*18.30-20.00

Kidsclub
Aanschuiftafel WMG

3e Donderdag van
de maand
Donderdag

*11.45-13.00

Kom op de Soep

*13.30-15.30

Creatief

Vrijdag

*09.30-11.00

Open Ontbijt

Zondag

*13.00-15.30

10/04, 10/07, 09/10,
08/01/23

*15.30-19.00

Open Inloop Somalisch
(iedereen is welkom)
Open Inloop Afrikaans
(iedereen is welkom)

(na de Ramadan)
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Ontwerpen groenstrook
Een mooi voorbeeld van verbinding onderwijsinhoud en wijk
De groepen 6/7, 7 en 8 van Brede School Markeent werden gevraagd om mee te
werken aan een uitdagend project.
De groenstrook aan de Sint Jozefslaan mag een ontmoetingsplek voor Jong en
Oud worden. De kinderen mochten aan de slag om ontwerpen te maken die
wellicht ook echt gerealiseerd gaan worden. Het project is gekoppeld aan de
creatieve vakken en rekenen op schaal.
Naast het ontwerpen, mochten de kinderen echte presentaties geven aan
ambtenaren van de gemeente, wijkbewoners en medewerkers van Punt Welzijn en
Wonen Limburg. Er is zelfs een filmpje opgenomen!
De ontwerpen zijn opgehaald en worden meegenomen naar de ontwerper van de
groenstrook. We hopen natuurlijk dat er over een tijdje ook echt iets terug te zien is
hiervan!
De kinderen en leerkrachten vonden het een waardevolle activiteit!
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Ontwikkelingen ontmoetingsplek groenstrook st Jozeflaan
Vorig jaar heeft u in de wijkkrant kunnen lezen
dat er in samenwerking met bewoners van de st
jozeflaan, kinderen van het Dal en het Groot
Keent Overleg aan een ontmoetingsplek bij de
groenstrook van de st jozeflaan wordt gewerkt.
In februari hebben kinderen van groep 6,7 en 8
van basisschool het Dal een presentatie
gegeven aan bewoners en wethouders over de
ontwerpen die zij hebben gemaakt voor de
groenstrook. In totaal zijn er ongeveer 50
ontwerpen gemaakt! De kinderen hebben hard
gewerkt, ze hebben maquettes gemaakt en ook
rekening gehouden met de vele bomen bij de
groenstrook.
De kinderen hadden uiteenlopende ideeën, een hinkelpad waar ook nog gerekend
kan worden, verlichting op zonne-energie, kabelbaan met gebruik van de bomen,
low rope parcour, schommels en ronde bankjes waarbij mensen met een rolstoel
ook aan kunnen schuiven. Op dit moment is een ontwerper bezig om de ideeën
van de kinderen de bundelen in een mooi ontwerp voor de groenstrook.
Als er een ontwerp is gemaakt willen we dit natuurlijk met jullie delen, dit zal
wellicht gebeuren bij de wijkpicknick van 1 juni of houdt de wijkkrant in de gaten!
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen met t.hurkmans@puntwelzijn.nl
of bellen 06-52650943
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Weerter Minima Groep activiteiten 2021
Hierbij een opsomming van de activiteiten van de Weerter Minima groep WMG
Aanschuiftafel Keenterhart woensdagavond van 18:30-20:30u
Aanschuiftafel Fatima maandagmiddag van 13:00-15:00
Friet op het plein
Zomer bbq avond
Rommelmarkt
FB Weerter minima groep
Weerter Minima buitenkastjes
Inzamelen kleding en hebbedingetjes
Meubel bemiddeling van aanbod naar hulpvraag
Maaltijd drive-inn
Kom op de soep
Kom op de koffie
Bemiddelen en begeleiding naar instanties
Door de Corona maatregeling is WMG is de Aanschuiftafel uitgesteld tot
januari 2022
WMG blijft in verbinding met de mensen met een krappe beurs, door bel rondes,
kom op de koffie en stoepbezoeken.
WMG kan dit doen mede dank zij lokale subsidie en sociaal betrokken donateurs
en natuurlijk de vrijwilligers met een tomeloze inzet.
Met speciale dank aan de Broederschap voor het verstrekken van de kerstpakket
2021
Blijf gezond en geniet de feestdagen.
Kartrekkers Weerter Minima Groep
Weerterminima@gmail.com
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Computerservice Weert
Emmasingel 2a - 6001 CB WEERT
Bel of Whatsapp ons:+31 (0)495 820 990
E: info@computerservice-weert.nl
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________________________________________________________________________
Administratiekantoor Keent
A:

Kruisstraat 57, 6006 ZK Weert

M:

+ 31 6 22 20 84 64

E:

frank@administratiekantoorkeent.nl

W:

www.administratiekantoorkeent.nl

M 06 15699181
E peggyjanssen@humankind.nl
www.humankind.nl
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Onze volgende wijkkrant…
Onze wijkkrant voor april 2022 ligt nu voor u klaar.
De werkgroep PR en Communicatie van het
Groot Keent Overleg (GKO) ontvangt graag
kopij vóór woensdag 4 juni 2022 voor de
nieuwe wijkkrant Keent. De volgende
Wijkkrant komt uit rond 18 juni. mail je kopij
aan: Wijkkrantkeent@ziggo.nl
Er is afgesproken in ons Groot Keent
Overleg dat de wijkkrant weer deur aan deur
verspreid wordt in Keent.
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Handige telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsenpost

112
677677

Storingsnummers
Gas en elektriciteit
Water
Kabel

0800 0340
0800 023340
0800 0340

Gemeente Weert
Stadstoezicht

575000
575650

Wonen Limburg Servicenummer

088 3850800

Politie

0900 8844

Wijkraad Keent

06 15550406

Punt Welzijn

697900

Algemeen Maatschappelijk werk
Midden Limburg

088 6560600

Brede School Markeent

534518

Kinderopvang Humankind

525341

Parochie St. Joseph Keent
Pastoor
Kantoor di t/m vr 10.00 tot 12.00 uur

533560
534609

Marokaanse Islamitische Moskee

546130

Wozoco Zuyderborgh

455800

Wijkhuis “Keenter Hart”
Verhuur wijkhuis

462090
697900

Aanmelding Buurtpreventie Weert-Zuid

Buurtpreventieweert@gmail.com

