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Voorwoord
Beste wijkbewoners
Hallo allemaal.
Wat zijn er alweer mooie activiteiten in onze
wijk geweest.
O.a.
Wijkpicknick/buitenspeeldag.
Deze werd goed bezocht door onze bewoners .
Helaas werkte het weer niet echt mee. Maar
overal was het een zeer geslaagde middag.
Het afscheid van Juf Yvonne.
Wat een afscheid Feest.
Yvonne werdt in een mooie kever rondgereden door de wijk. Ze was helemaal
overdonderd en emotioneel door het ontvangen van de van Horne penning, door
de mooie woorden van de kinderen van de school, bewoners van de hele wijk en
partners en genodigden die afscheid kwamen nemen op haar receptie.
De Nieuwe Site
De vernieuwde site van de wijkraad bereikbaar geworden.
www.wijkraadkeent.nl. En is er een Facebook pagina aangemaakt
waarin verloop van tijd veel informatie te vinden is.
Tenslotte wensen wij u namens het hele bestuur alvast een fijne zomervakantie
toe.
Peter Vaes
Voorzitter Wijkraad Keent
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Brede School Markeent – Bewegend Leren
Vanuit onze visie vinden we het
belangrijk dat kinderen samen al
ontdekkend tot leren kunnen komen.
Een van de manieren waarop we dit
doen is door bewegend leren in te
zetten. Dit brengt het brein in beweging.
Het bevordert de concentratie. En door
ervaren en beleven te combineren wordt
informatie beter verwerkt.
Zo kun je springend de tafels oefenen.
Of aan de ene kant van het plein een
woord lezen welke je aan de andere
kant mag opschrijven (zie foto). Ook kun
je in de klas al lopend op zoek gaan
naar woorden rondom een
spellingcategorie en die gaan
verzamelen.

Brede School Markeent – speelplaatsaanpassing
De meesters en juffen leek het een goed plan om de speelplaats te gaan
aanpassen, zodat natuurlijk leren kan gaan ontstaan. Ook de leerlingenraad werd
hier enthousiast van. Samen ontstonden er mooie ideeën.
In samenwerking met WeerterLandHout en Eynderhoof zijn er inmiddels al heel
wat mooie onderdelen gerealiseerd. Zo begint de wilgenhut al groen te kleuren
en hebben de meesters en juffen hier al in geoefend hoe je bewegend kunt leren.
De nieuwe planten en bomen beginnen goed te wortelen en blad te krijgen. Er is
een mooie leerkring gemaakt door dikke boomstammen op elkaar te monteren.
En er staan diverse leerpalen op de speelplaats waardoor we de kinderen nog
beter bewegend kunnen laten leren door daar allerlei opdrachten op de noteren
of aan op te hangen. Op de kleuterspeelplaats genieten we van een zeil dat ook
als schaduwdoek fungeert boven de zandbak. En er is een mooie houten
buitenkeuken gemaakt waar de kinderen volop mogen experimenteren.
Nog niet alles is af, neem vooral een kijkje wanneer u langs school wandelt.
Voor:
Na:

Leerpaal:
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Brede School Markeent – nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar is er een nieuwe rekenmethode in
groep 3 t/m 8 ingezet; Wereld In Getallen. In deze
methode willen we kinderen laten ervaren en
beleven wat er allemaal komt kijken bij het
rekenonderwijs. We willen zo snel mogelijk bij een
nieuw onderwerp in beeld brengen welk kind
ondersteuning nodig heeft en welk kind al lekker
door kan stomen met opgaven. In deze methode
kunnen we het werken op papier en digitaal mooi
combineren door inzet van onze Chromebooks.
Op de foto is te zien hoe groep 4 een les
behandelt met als thema ‘kijken vanuit
verschillende invalshoeken'.

Brede School Markeent – 10 jarig
bestaan – Efteling
Het is feest, want onze school bestaat al 10 jaar!
We hebben met de hele school een bezoek
gebracht aan de Efteling. We zijn dankbaar voor alle
ouders, hulpouders uit de wijk en vrijwilligers die
hebben geholpen om deze dag mogelijk te maken.
Het was een fantastische beleving en weer een
mooi voorbeeld van samenwerking!
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Bankjesproject in de wijk Keent gestart. Pimp een bank.
Ziet u als buurtbewoner banken in de wijk zonder planken ? Schrik dan niet.
Deze bank is onderdeel van het project “Pimp een bank “.
Al voor de Coronaperiode gaf een aantal wijkbewoners aan dat diverse bankjes
in de wijk aan een onderhoudsbeurt toe waren. Samen met enkele bewoners en
organisaties uit het Groot Keent Overleg werd besloten om dit aan te pakken in
een samenwerkingsproject. Oud en jong die samen op een kunstzinnige manier
gaan zorgen voor een oppimpbeurt. Daarnaast is het de bedoeling om enkele
bankjes toe te voegen; zogenaamde social sofa’s. Mooie ontmoetingsbankjes in
de wijk.
In het kader van de gebiedsvisie van Weert Zuid, zorgde dit laatste voor
discussie. Hoe gaat Weert Zuid zich ontwikkelen en waar zouden deze social
sofa’s dan moeten staan. Corona kwam en samenwerkingsopdrachten waren
helaas voor een tijdje van de baan. In het voorjaar is het initiatief nieuw leven in
geblazen. Er is een werkgroep in het leven geroepen die voortvarend te werk
gaat. Uitgangspunt : De social sofa
discussie wordt niet afgewacht. We maken
van bestaande bankjes mooie
ontmoetingsplekken. Uitbreiden kan altijd
nog. Er moet iets te wensen overblijven.
Kunstenares Christine Junge ( wonend in
de wijk ) , Starambassadeurs, Brede
school Markeent en wisselende
adoptiepartners zorgen voor het oppimp
project. Al brainstormend ontstond het idee
om thema bankjes te maken. Het thema
wordt ingegeven door de plaats waar het
bankje nu staat. Organisaties uit de wijk
kunnen het bankje adopteren. Dit betekent
dat zij naast het mee denken en
vormgeven, zorg blijven dragen voor dit
bankje. De oplevering gaat gepaard met
een klein feestje en overhandiging van
adoptiepapieren .
Het eerste bankje is bijna klaar. Dit is het
bankje aan de St Jozefslaan bij de kruising met de Kruisstraat. Omdat dit bankje
zich op de route bevindt tussen Woon/ zorgcomplex Zuyderborg en school, is er
gekozen voor het thema Tijd. Dit bankje wordt geadopteerd door de
Starambassadeurs. Samen met Christine hebben de ambassadeurs nagedacht
over verschillen tussen Vroeger en Nu. Hier zijn afbeeldingen bij gezocht en
middels een collage is dit terug te zien op het bankje. Tejo Cardinaal heeft kant
en stoffen ter beschikking gesteld die verwerkt zijn. Dré van de Kruijs heeft foto’s
ter beschikking gesteld over Keent van vroeger. Christine heeft huidige
“bankbezoekers “gevraagd of hun foto op het bankje verwerkt mocht worden. De
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familie van den Bosch heeft een mooie foto
aangeleverd van de braderie in de tachtiger
jaren in de Kerkstraat. De totale collage
wordt beschermd door een laag van epoxy.
In juni zal het bankje worden gemonteerd en
onthuld. Kom er gezellig op zitten. Naast een
rustmoment, geeft dit genoeg gelegenheid tot
kijken en praten.
Het tweede oppimpbankje staat bij het
bushokje aan de St Jozefslaan. Een
buurtbewoonster heeft de ontstane ruimte
tijdelijk prachtig opgepimpt met twee stoelen.
Zo is er toch zitcomfort totdat dit projectje
klaar is. Tijdens de straatspeeldag hebben
kinderen van school mooie stoeptekeningen
gemaakt die gebruikt gaan worden als basis
voor het ontwerp van dit bankje. Zo zullen er
tot november ongeveer 6 bankjes in de wijk
worden opgepimpt. We hopen in 2022/ 2023
te komen tot een bankjesroute in de wijk. Bij
de bankjes staan prullenbakken en wordt in de loop der tijd een uitlegbordje
gemonteerd. Keent een wijk waar je mag ontmoeten. We houden u via de
wijkkrant op de hoogte van dit project. Wilt u meewerken aan dit project, meld u
dan aan bij Thera Hurkmans van Punt Welzijn.

Het is er weer!

HET VRIJDAGSONTBIJT
Vanaf 3 juni is het Vrijdagsontbijt van Keent
Onderneemt weer gestart.
Iedere vrijdagochtend wordt er tussen 9.15 uur
en 10.30 uur een heerlijk ontbijtje aangeboden
voor de prijs van € 1.
Nassira, Hassania, Khadija en Sakina zorgen
voor een goede start van de vrijdagochtend, net
als in de periode voor de Coronatijd. Kom
gezellig ontbijten, geniet van de gerechtjes en
maak een praatje met andere wijkbewoners. Dit
alles
in de ruimte van Keent Onderneemt. Borden buiten wijzen u de weg. Het
vrijdagsontbijt wordt geserveerd tot en met 15 juli.
Tijdens de vakantieperiode is er even pauze. Op 9 september wordt er weer
opgestart. We hopen velen van jullie weer te mogen begroeten.
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Wij hebben er zin in. Hopelijk u ook.

Onze Gastvrouwen:

Bij de start was het gezellig druk en de bezoekers hebben genoten van een
lekker ontbijtje! Dat smaakt naar meer! Volgende week weer!
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Kom op de SOEP !
Naast het vrijdagsontbijt organiseert Keent Onderneemt nog meer gezellige
activiteiten. Iedere derde donderdag van de maand is er de “Kom op de soep“
activiteit. In de foyer van het Keenter Hart kunt u genieten van een kopje vers
gemaakte soep met stokbrood. In juni zal Judy van de Weerter Minimagroep u
verwennen met een lekker kopje soep. Op 21 juli is er een andere wijkorganisatie
aan de beurt.
Ook hier wordt er in de maand augustus een korte zomerstop ingelast.
Op 15 september bent u weer van harte uitgenodigd voor een vers soepje.
________________________________________________________________
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SAMEN
STAAN WE STERK2 0 1 2
KEENTER Hart, Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert

11.45u - 13.00u

Donderdag
16 juni 2022
Elke 3 donderdag van de maand
e

Lekkere vers gemaakte gezonde kom soep met
brood voor € 2,-, zonder vlees
Aan tafel geserveerd! Aanmelden is fijn! Bel 06-54974539

Mede mogelijk gemaakt door alle organisaties die hun steentje bijdragen aan KEENT ONDERNEEMT
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Activiteiten
Kalender
KEENT ONDERNEEMT, KEENTER HART, ST. JOZEFSKERKPLEIN 3, WEERT

Dag

Tijd

Wat

Maandag

*10.30-12.30
*19.00-21.00

Aanschuiftafel Zorg
Buurtcirkel

Woensdag

*13.30-15.30
*18.30-20.30

Kidsclub
Aanschuiftafel WMG

Donderdag *13.30-15.30

Creatief

Vrijdag

*09.15-10.30

Vrijdags Ontbijt

*13.00- 15.30
*15.30-18.00
*4x per jaar: 10 juli 2022.
9 oktober 2022 en
8 januari 2023

Open Inloop
Open Inloop

Zaterdag
Zondag
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Wijkpicknick en buitenspeeldag in Keent
Het was lekker druk bij de wijkpicknick en
buitenspeeldag in Keent!
De activiteit werd georganiseerd door het
Groot Keent Overleg, STAR ambassadeurs
en vrijwilligers om de buurt weer eens een
gezellig middag te geven waarbij ontmoeting
centraal stond. Er werd flink gekletst door
bewoners op de picknickkleden en de
kinderen konden weer eens lekker een
middagje buiten spelen op het springkussen,
bij de midgetgolfbaan en boogschieten.
Bewoners van Keent hadden een eigen kleedje
meegenomen en konden genieten van allerlei
lekkernijen zoals wafels, worstenbroodjes, salades
enz gemaakt door buurtbewoners.
Helaas kwamen er donkere wolken aan en hebben
we een uur eerder op moeten ruimen door de
plensbuien, maar gelukkig waren de picknicktafels
met lekkernijen al leeg en de gerechtjes al op. Een
geslaagde middag aan de st Jozeflaan in Keent!
Deze dag is mogelijk gemaakt door de financiële
bijdrage van wijkraad Keent en Wonen Limburg en
alle vrijwilligers die hieraan mee hebben geholpen,
bedankt!
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AST Fatima in gesprek met onafhankelijk client ondersteuner
en schuld dienstverlener.
Maandag 23 mei jl. was een Weerter Minima
Aanschuiftafel AST, waar veel informatie te halen
viel. Er waren 9 mensen gekomen die stuk voor stuk
met goede vragen kwamen. Mevrouw Sabrina Seek
is een onafhankelijk cliënt ondersteuner bij
Algemeen Maatschappelijk Werk in Weert. Wat doet
een cliënt ondersteuner precies in het kort:
- die helpt cliënten met verschillende vragen voor
instanties zoals de gemeente. Kort gezegd, kijkt
een cliënt ondersteuner naar de vraag van de
cliënt en of die aankomt bij de desbetreffende
instantie, zodat de cliënt een goed antwoord
krijgt op zijn vraag of probleem. Het komt wel
eens voor dat de instantie de vraag van de cliënt niet goed begrepen heeft
of dat de cliënt het moeilijk vindt om zijn vraag goed te formuleren of te
stellen. Het is dan fijn om iemand onafhankelijk mee te nemen naar de
gemeente. Vaak wordt dit ook door andere instanties al gevraagd of geeft de
vraagwijzer dit aan bij de cliënt, die het misschien fijn vindt om een
onafhankelijke ondersteuner te hebben, om hem of haar bij de staan.
Er kwamen goede vragen en de Weerter Minima Groep WMG is blij dat er een
onafhankelijke cliënt ondersteuner is, want dat wisten wij niet. Blijkbaar vanaf
2017 al en is nu meer ruchtbaarheid aan gegeven. De WMG vind het dan ook
van groot belang om hier ook aandacht aan te geven zodat mensen de
onafhankelijke cliënt ondersteuner weten te vinden. De cliënt ondersteuners
werken o.a. in de gemeentes Weert, Nederweert en Leudal. De mensen bij de
AST vonden het fijn te horen dat dit bestaat, sommige vonden het jammer dat ze
dit bij de gemeente niet hadden aangegeven toen ze daar waren geweest, want
dan hadden ze er zeker gebruik van gemaakt. Op dit moment geeft de
vraagwijzer dit alleen aan bij WMO vraagstukken, maar het zou ook fijn zijn als
het gebeurt bij de participatie wet en afdeling jeugd.
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Ook mevrouw Inge Muskens - Hillekens,
schulddienstverlening van de Gemeente Weert
zat aan tafel en zij kreeg ook de nodige vragen
gesteld. Maar eerst even kort wat die doet, er
zijn namelijk veel spookverhalen die de ronde
gaan over dat ze gelijk je geld weghalen, dat je
niet meer dan 50 euro krijgt, dat je gelijk je auto
moet verkopen enz. We zeggen niet dat dit niet
kan voorkomen maar in het algemeen is het
allemaal maatwerk en wordt er samen met jou
eerst gekeken wat kan en wat niet kan. Daarbij
zit je nergens aan vast en krijg je eerst een
gewoon gesprek met wat voor jou van belang
is en jij beslist of je een 2de gesprek wil of dat
je gelijk verder wil in een traject, dit wordt
allemaal per situatie bekeken. Tip: Ook werd
aangegeven dat het goed zou zijn als er
jongerenwerkers of ervaringsdeskundige
ingezet konden worden om zo het makkelijker
te maken voor bijv. de jeugd van nu om met een gerust hart te kunnen praten en
dat ze zien dat het ook anders gaat en je niet bang hoeft te zijn of je zelfs de
schamen. Mochten jongeren andere aansporen dan ging het misschien ook iets
sneller. AST had het ook over een pilot Algemene voorzieningen wat leeft er, wat
is er en beter communiceren door verbinding. Wordt in het najaar vervolgd. Een
andere vraag ging over de energie, AST is bang dat mensen nog meer in de
problemen komen en dat de 800 euro regeling niet toereikend is en dat hierdoor
de mensen gemeentelijke belasting moeten betalen terwijl ze hier normaal
kwijtschelding voor krijgen. Schuldhulpverlener was hiervan op de hoogte en zou
hier nog eens over navragen, want het is zeker iets waarnaar gekeken moest
worden. Schuldhulpverlener liet ook weten als je vragen hebt hierover of je bent
bang dat je in de schulden komt trek dan op tijd aan de bel, dit kan via een
instantie of de vraagwijzer in de gemeente. Ze kunnen altijd met je meedenken
als je zelf niet in het traject wil maar gewoon vragen hebt. Kom ook vrijblijvend
met uw vragen op de schuldhulp spreekuur dit kan bij de C Kwartier op
woensdag van 13.00 tot 16.00 uur kamer 102 Al met al een vruchtbare WMG
aanschuiftafel, op naar de volgende informatieve middag Het heldere verslag is
gemaakt door een van de kartrekkers van de Weerter Minima Groep. Ons emailadres is: weerterminima@gmail.com.
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VAN ALLES TE BELEVEN EN DAT VOOR HET GOEDE DOEL!
Op zaterdag 2 juli a.s. vindt er vanaf 11.00 uur in de wijk Groenewoud op een
speciaal uitgezet parcours een 12 uur wandelestafette plaats onder de naam
‘Lopen voor Hoop’. Het doel hiervan is om geld in te zamelen voor
kankerbestrijding in Limburg. Concreet gaat de totale opbrengt naar het Weerter
Toon Hermanshuis en naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Toon
Hermanshuis in Weert biedt mensen met kanker, hun partners en familie een
mooie plek om samen te komen. Hier kan men terecht voor een luisterend oor,
een arm die om je heen geslagen wordt, voor ontspannende activiteiten maar ook
voor allerlei nuttige informatie. Het Kankeronderzoekfonds Limburg ondersteunt
een zestal veelbelovende onderzoeken aan de academische universiteit van
Maastricht.
Er hebben zich al veel mensen aangemeld om een tijdje in een team mee te
wandelen deze dag. Voor kinderen is er een speciale kinderloop ‘s middags om
14.00 uur. Mocht je nog mee willen doen ga dan voor opgave bij een team naar
de speciale website van Lopen voor Hoop. www.lopenvoorhoop.nl.
Mocht je niet mee willen of kunnen lopen dan biedt dit evenement nog een
heleboel andere mogelijkheden. Kortom, een bezoekje meer dan waard. Zo is er
veel muziek en allerlei optredens. Dit naast een heuse braderie inclusief een
kinderbraderie. Hier zijn allerlei leuke spulletjes te koop en ook hiervan gaat de
opbrengst naar de strijd tegen kanker.
Heel bijzonder en ongetwijfeld ook indrukwekkend is het speciale
Gedenkmoment om 21.30 uur. Dan wordt met brandende kaarsen stil gestaan bij
de mensen die aan kanker overleden zijn.
En….gewoon er zijn en de lopers op het parcours aanmoedigen, zal door hen erg
op prijs worden gesteld. Kortom, noteer een bezoekje aan Lopen voor Hoop op
zaterdag 2 juli gewoon in je agenda. Meer info via Léon Stultiens, voorzitter
Lopen voor Hoop, lstultiens@lijbrandt.nl of mob: 06-183 65 605.
________________________________________________________________
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Deze actieve dame doet graag mee met de Rommelroute
Keent 26 juni 2022 Komt u ook?

Domotica of huisautomatisering.
Op woensdag 29 juni om 19.30 uur wordt in het Keenter Hart een
informatieavond gehouden over Domotica. Geïnteresseerden zijn dan welkom. Er
wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden en de te gebruiken middelen.
Domotica is een woord wat gebruikt wordt voor verschillende technische hulp
middelen in en om uw woning. Het kan u helpen met het langer prettiger thuis
wonen. Wij zijn enthousiaste gebruikers van Domotica techniek. Vaak kan deze
technische hulpmiddelen gekoppeld worden aan apparatuur die u al in huis heeft.
Er kan gewerkt worden met video. Het maken van koppelingen met diverse
apparaten is nagenoeg onbeperkt. De kosten hiervan kunnen beperkt blijven. Je
kan koppelen met de slimme meter in je woning en op de meetresultaten kan
gestuurd worden. Het geheel kan met VPN extern toegankelijk gemaakt worden.
Aan de hand van gebeurtenissen kan een SMS of mailbericht gestuurd worden.
De mogelijkheden om je woning de bewaken/besturen zijn nagenoeg onbeperkt.
Als de genoemde termen vragen oproepen hoop ik daar op deze avond meer
duidelijkheid te geven.
Wij geven uitleg over de installatie en zo nodig wordt
hierbij hulp verleend. De kosten vooraanschaf van
Domotica zijn vaak niet erg hoog.
Mijn kleinzoon en ik hebben positieve ervaringen en die
zouden we graag met u delen. Wij zijn geen bedrijf maar
enthousiaste gebruikers van deze techniek.
Mocht u belangstelling hebben dan zien we u graag op
woensdag 29 juni om
19.30 uur in het Keenter Hart. Wij vragen u vriendelijk
Home assistant
om u aan te melden via: domoticaWeert@gmail.com
Dré van de Kruijs en Jeffrey Gerards
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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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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 9 september
2022 voor de nieuwe wijkkrant Keent. De
volgende Wijkkrant komt uit rond 24
september. 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.

______________________________________________________________________

Administratiekantoor Keent
A:

Kruisstraat 57, 6006 ZK Weert

M:

+ 31 6 22 20 84 64

E:

frank@administratiekantoorkeent.nl

W:

www.administratiekantoorkeent.nl
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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

Punt Welzijn

697900

Algemeen Maatschappelijk werk
Midden Limburg

088 6560600

Brede School Markeent

534518

Kinderopvang Humankind

525341

Parochie St. Jozef 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

