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    Voorwoord voorzitter

Beste wijkbewoners, 

Zoals voor iedereen is 2020 ook voor de wijkraad anders verlopen. We hadden aan 
het begin van het jaar verschillende activiteiten gepland voor zowel senioren als jeugd 
en een feestje om te vieren dat de wijkraad al 20 jaar in Moesel actief is. Maar dit hebben 
we allemaal in de ijskast kunnen zetten, net als bijna iedereen ook een hele andere 
planning hebben moeten maken dit jaar.
Nu zijn onze geplande activiteiten niet doorgegaan, maar we hebben nog wel in 
november een interessante lezing kunnen organiseren over de Kempen~Broek door 
Bèr Peeters. Hierover meer, verderop in de wijkkrant.
Ook is er nog voor de vakantie periode een enquête verstuurd door Wonen Limburg 
en de Gemeente Weert. De resultaten hiervan zijn terug te vinden op de website van 
de gemeente (https://www.weert.nl/keentmoesel) en met een rapportcijfer van een 7,3 
voor de kwaliteit van de wijk kunnen we alleen maar tevreden zijn. Verder heeft deze 
enquête geleid tot 2 nieuwe vrijwilligers voor de wijkraad, iets waarmee wij erg blij zijn.
Dit houdt niet in dat we geen hulp meer kunnen gebruiken, dus mochten er nog mensen 
zijn die de wijkraad willen ondersteunen, neem contact met ons op door een mail te 
sturen aan info@wijkraadmoesel.nl

Veel leesplezier,

Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel
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Molens worden groot bij anna Molen keent

In de Anna Molen Keent in Weert is vanaf het 
weekeinde van Open Monumentendag de 
tentoonstelling Molens worden Groot te zien. 

Aan de hand van 13 panelen krijg je een idee van de 
ontwikkeling van de molens in deze regio. Van de 
eenvoudige watermolen uit de 8e of 9e eeuw tot de 
conisch stenen beltmolens uit hoofdzakelijk de 19e en 
20e eeuw die we anno 2020 allemaal nog wel kennen.  
Molens worden Groot is echter geen ‘normale’ tentoon-
stelling. Géén expositie waarbij je, aan de hand van een 
serie foto’s, tekeningen en teksten waar je langs loopt, 
wordt meegevoerd op een reis door de eeuwen langs 
de ontwikkeling van onze molens. 
Molens worden Groot moet je bekijken met behulp van 
je smartphone of tablet én de Erfgoedapp. 
Door de 13 afbeeldingen met je smartphone in de 
Erfgoedapp in te scannen, zie je op het scherm van je 
smartphone hoe het beeld tot leven komt en het verhaal 
vertelt. Op die manier neemt Molens worden Groot je 
in 13 scenes mee in het verhaal over de technische 
ontwikkeling van de molens in het gebied van GrensPark 
Kempen~Broek.
Molens worden Groot geeft je een inkijkje in de technische
ontwikkeling van de 9e-eeuwse watermolen tot de 20e eeuws 
beltmolens en stellingmolens. Vooral de watermolens zijn 
door de eeuwen heen erg belangrijk geweest voor de 
ontwikkeling van de streek en vooral van de stad Weert. 

Zo draaiden er op de Aabeek bij Bocholt een reeks 
volmolens die het weefsel volden voor de lakenindustrie 
die Weert aan een Gouden Eeuw heeft geholpen. 
De tentoonstelling Molens worden Groot is, onder 
auspiciën van MolenNetwerk KempenBroek VZW en 
VZW Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, ontwikkeld 
en samengesteld door René Weerens en Popcorn Producties 
uit Molenbeersel. De expositie is mogelijk gemaakt door 
Provisus Stichting Sint Jozef Weert en door het Molenfonds 
van Vereniging De Hollandsche Molen. 
De opzet van de tentoonstelling is zo uitgewerkt dat het 
project erg interessant is voor scholen en leerlingen uit de 
hoogste klassen van het basisonderwijs en de brugklassen 
en voor iedereen met belangstelling voor erfgoed en de 
technische aspecten van onze molens. Scholen kunnen 
met de Anna Molen Keent een afspraak maken over het 
bezoek aan de tentoonstelling. 

OPENINGStIJdEN
Iedere zaterdag van 11 tot 16 uur 
In het weekeinde van Limburgse molendag 
3 en 4 oktober: zat/zon 11-16 uur.

Contact:
Anna Molen Keent, Keenterstraat 1a, Weert
www.annamolen.nl   
E-mail: annamolenkeent@gmail.com 
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lezing kempen~Broek 
door Bèr Peeters

Vaak lees je dat Weert en omgeving deel 
uitmaakt van het grenspark kempen~Broek, 
maar wat is nu kempen~Broek?

Het gebied strekt zicht uit van Nederweert tot Maaseik 
en is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. Een mozaïek van 
landschappen ontrolt zich voor u. Bestaande uit de  
moerassen van o.a. Wijffelterbroek en Smeetshof,  
de stuifzanden van de Tungelerwallen, Budelerbergen  
en de Boshoverheide, de vennen en pelen van o.a. 
Moeselpeel, de heidevelden van o.a. St. Maartensheide 
en de loof- en naaldbossen van het Weerterbos met 
zijn edelherten. In het gebied bevindt zich het grootste 
grafheuvelveld in West-Europa uit de late Bronstijd en 
begin IJzertijd.

De invloed van het Kempisch Plateau, de vlakte van 
Bocholt en het eiland van Weert bepaalden voor een 
belangrijk deel waar de mensen zijn gaan wonen.
• Hoe heeft men de van nature onvruchtbare zandgronden 

omgezet in vruchtbaar land?
• Welke rol speelde de potstalcultuur daarin?
• Welke natuurontwikkelingsprojecten heeft men 
 uitgevoerd om de biodiversiteit en de klimaatadaptatie 

te bevorderen?
• Hoe heeft men mensen met natuur, natuur met natuur 

en mensen met mensen weten te verbinden?

Op maandag 2 november om 20.00 uur geeft Bèr Peeters 
een lezing over de Kempen~Broek in het Buurtcentrum 
Moesel. Graag nodigen wij alle bewoners hiervoor uit. 
Echter vanwege de beperkingen door de Corona 
maatregelen zijn er maar een aantal plaatsen beschikbaar. 

Als u bij deze lezing aanwezig wilt zijn 
kunt u zich aanmelden door een mail te sturen 
aan info@wijkraadmoesel.nl
Entree is gratis, maar aanmelding vooraf 
is verplicht!
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inloop Wijkverpleging 
bij de ontmoeting 

Iedere maandag ochtend van 10.30 tot 12.00 uur 
kunt u binnen lopen bij de Ontmoeting van Keent 
onderneemt (St. Jozefskerkplein 3) met vragen 
betreffende zorg & welzijn. 

Dit kan gaan over persoonlijke verzorging, verpleging, 
huishoudelijke zorg, dag invulling, hulpmiddelen, 
ziektebeelden, begeleiding of heel iets anders.
Er is een wijkverpleegkundige en/of iemand van de thuis-
begeleiding aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Ook vragen omdat u zich zorgen maakt om iemand 
anders zijn welkom. Misschien ziet u in uw omgeving dat 
iemand achteruitgaat/moeilijker loopt of steeds minder 
buiten komt. 
Ook daarmee kunnen we ondersteunen.

Wij zullen hierbij de RIVM richtlijnen handhaven en 
vragen dan ook om de 1,5 meter afstand te houden. 
Tevens zullen er momenteel geen themabijeenkomsten 
gepland worden. 

Als er meer mogelijk is binnen de RIVM richtlijnen 
zullen wij de nieuwe data en onderwerpen voor de 
themabijeenkomsten gaan plannen.

Met Vriendelijke Groet,

Wijkverpleegkundigen en thuisbegeleiding 
van de Zorggroep en Land van Horne
Klantenservice@dezorggroep.nl
088-6108861 
Info@landvanhorne.nl
0900-3335555

geslaagde wandel4daagse 
humankind
In de week van 14 september t/m 18 september heeft voor de eerste 
keer de wandel4daagse voor alle peuters van Humankind binnen Weert 
en Stramproy plaats gevonden.
Ook de peuters van kinderdagverblijf de Kikkerpoel en Peuteropvang 
Moesel binnen Brede school Moesel liepen iedere ochtend een mooie 
wandeling in de wijk.
En wat hebben zij goed hun best gedaan!

Op vrijdag liepen zij hun laatste route en werden zij onder luid applaus 
van de leerlingen van groep 1 en groep 2 van Brede school Moesel, 
de ouders en de opa’s en oma’s weer binnengehaald.
Daar stonden de ballonnen, iets lekkers en uiteraard de medailles  
al klaar.

Het was een mooi en geslaagd event!
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rabo clubSupport 2020

ook wij doen dit jaar weer mee aan de 
rabo clubSupport actie!
Stemmen kan van 5 tot en met 25 oktober 2020!

In 2019 hebben wij maar liefst €138,77 gekregen 
middels de Rabo ClubSupport!
 
Reanimatie- en AEd cursussen
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen dat wij 
geen reanimatie- en AED-cursussen kunnen aanbieden. 
Het is al erg moeilijk om vrijwilligers te vinden met een 
NRR-certificaat. Een NRR-certificaat is nodig om een 
reanimatie- en AED cursus te mogen geven.
Op dit moment zijn wij op zoek naar alternatieven. 
Houd onze website of Facebookpagina in de gaten v
oor meer informatie.

Vrijwilligers gezocht
Stichting Hartsave Moesel is op zoek naar vrijwilligers 
om de continuïteit van de stichting te kunnen garanderen. 
Wil jij vrijwilligerswerk doen en een bijdrage leveren aan 
een hartveiligere wijk? Dan zoeken wij jou!
Voor meer informatie stuur een e-mail naar 
hartsavemoesel@gmail.com

AEd’s Moesel
Helaas heeft het coronavirus voor vertraging gezorgd in 
de aanschaf van AED’s. 
Het doel is om dit jaar nog een AED te kunnen aanschaffen
voor het buitengebied rondom de Keenterstraat. 
Daarnaast is inmiddels de AED bij Brede School Moesel
geplaatst. Dit is de AED die wij eind 2019 hebben 
gewonnen via het Nederlandse Rode Kruis.

Wilt u een bijdrage leveren aan 
een hartveilige wijk? Stem dan op ons!
https://www.rabo-clubsupport.nl/
weerterland-en-cranendonck/deelnemers/details/
141233-stichting-hartsave-moesel 
Bedankt voor uw stem!
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Voeten zijn de basis 
dus kies de juiste schoenen

nu we in de herfst zitten dragen we weer 
andere schoenen.
de slechte teenslippers en slappe sandalen 
hebben plaats gemaakt voor dichte schoenen. 
daar kijken wij als podotherapeuten naar uit.

Na de zomer zien we ieder jaar een toename van klachten 
die veroorzaakt worden door het dragen van slippers en 
te platte, slappe schoenen. Bijvoorbeeld achillespees-
klachten en hielspoor.
Wat dit jaar ook opvalt is de groep die veel thuiswerkt. 
Deze groep creëert klachten doordat ze de hele dag op 
sokken of sloffen loopt. Niet alle voeten zijn hiervoor 
geschikt. Ook steunzolen worden hierdoor minder uren 
per week gebruikt en verliezen hun effect.
De juiste schoenen zorgen voor stabiliteit en de juiste 
afwikkeling. Als deze 2 factoren aanwezig zijn worden 
gewrichten in voeten en benen op de juiste manier 
gebruikt. Spieren in de ledematen spannen op het 
juiste moment aan en ze ontspannen ook tijdig.
De juiste schoen is niet voor iedereen dezelfde. Dus laat 
u goed adviseren door opgeleide medewerkers in de 
betere schoenenzaken.

Een aantal eisen waaraan een schoen 
moet voldoen:
• De juiste pasvorm ter hoogte van de voorvoet in 

lengte, breedte en hoogte. Zodat de schoen geen pijn 
veroorzaakt en de tenen kunnen meewerken aan het 
evenwicht en stabiliteit.

• Een goed passende en verstelbare wreefsluiting. 
Zodat de voet in de stevige achterkant van de schoen 
blijft en er geen wrijving kan plaatsvinden die blaren 
veroorzaakt of brandende voorvoeten.

• Een stevige hielomsluiting. Zodat de schoen langer in 
model blijft en de voet gestabiliseerd wordt.

• Een stijve loopzool van de hak tot net voor de bal van 
de voet. Zodat de schoen alleen buigt waar ook de 
voet buigt.

Extra positieve punten van schoenen verschillen per 
persoon. Denk hierbij aan de ideale hakhoogte, de 
leestvorm, de hoogte van de teensprong, de vorm van 
de neus, het soort materiaal etc. Ook bepaalde sporten 
en werkzaamheden kunnen vragen om een schoen met 
specifieke eisen.
Voor advies hierover kunt u bij de podotherapeut terecht.
De invloed van schoenen op bewegingen in enkels, 
knieën en heupen is voor velen nog onbekend. Omdat 
de schoen invloed heeft op de functie van gewrichten en 
spieren in voeten en benen heeft dit ook gevolgen voor 
de rug. Dus een investering in een goede schoen is het 
zeker waard. Doordat mensen meestal snel voelen dat 
een goede schoen veel positieve effecten heeft tijdens 
het lopen worden ze vanzelf vaker gebruikt. Gelukkig is 
het aanbod in goede schoenen die ook nog leuk zijn erg 
groot.

Voor een passend schoenadvies 
kunt u een afspraak maken bij een van 
onze podotherapeuten.
Podotherapie Verhoeven   
tel: 0495-537868
Gezondheidshuys Oudenakkerstraat 63 
Moesel    

een geschikte schoen is een goed idee
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Vanwege Corona zijn nog steeds de meeste 
evenementen afgelast. Vonden wij niet zo heel 
erg, was wel eens lekker, zo’n lege sociale 
kalender. Tot mijn man opeens uitriep: 

Ik keek hem beduusd aan. Inderdaad, de 
traditionele kermisdag met de familie kon nu 
ook niet doorgaan. Dat was wel een zure appel. 
Wat nu? Opeens kreeg ik een inval.
‘Vae organisere gewoeën ‘ne alternatieve kêrmes 
beej os inne tuin.’ 
We maakten een groepsapp om te polsen of er 
animo was. Die was er! Daarna kregen de vage 
plannen al snel concreet gestalte.
De appjes vlogen over en weer en de voorpret 
alleen al was de moeite waard. We bedachten 
de meest hilarische spellen, die we vervolgens 
weer net zo snel verwierpen. 

Uiteindelijk brak de kermisdag aan en de kermis-
tunes op YouTube schalden door de tuin. 
De sjoeskes lagen in de koelkast, de barbecue 
was voorbereid voor de traditionele curryworsten 
en de frietpan voorzien van verse olie voor de
Vlaamse friet. De geur van bakken popcorn 
en zakjes gebrande pinda’s op de tafels hing 
verleidelijk in de lucht. Verspreid door de 
tuin stonden de ‘attracties’. 

Gelukkig was iedereen bereid om in de aanloop 
naar de kermis een liter soep uit blik te eten, 
zodoende konden we nu blikgooien. Vrolijk 
gekleurde badeendjes dobberden in een met 
water gevulde speciekuip, de in elkaar geflanste 
vishaak leunde er tegenaan. Drie hoefijzers 
lagen te wachten op het gras; het zou nog een 
uitdaging worden om die om de paal te mikken. 
Als klapstuk hingen er touwen met genummerde 
plankjes aan de lantaarnpaal. Prijzen waar 
Wimpy’s Prijzenpaleis bij verbleekte, stonden 
keurig gerangschikt op een schragentafel, te 
wachten op de gelukkige winnaars. 

Alle voorwaarden voor een onvergetelijke middag 
waren aanwezig. De spellen zorgden voor een 
hoop (leed)vermaak en uiteraard viel iedereen 
in de prijzen met ‘de plankjes’. 
De vette kermishap werd met smaak verorberd 
en weggespoeld met de nodige sjoeskes. 

Het blijft jammer dat Corona voorlopig roet in 
het eten van bestaande evenementen gooit, 
maar onze alternatieve Weert kermis was meer 
dan geslaagd.

Weert kermis
Column geschreven door Beppie Ottenheim

‘Oh neîn, hè, dan gieët de kêrmes 
mét de tantes ouch neet door.’
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Boa’s in onze wijk
Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Sayen Gerritsen en Roy Konings uw BOA’s 
in uw wijk. Samen met de wijkagent zijn wij er om de 
veiligheid in uw buurt te verbeteren en te handhaven, 
en om u te helpen overlast in uw wijk aan te pakken. 

De naam BOA betekent eigenlijk Buitengewoon 
OpsporingsAmbtenaar. We zijn bevoegd om identiteiten 
te controleren, proces-verbaal op te maken, boetes uit 
te schrijven en personen aan te houden als deze worden 
verdacht van een strafbaar feit.

Maar dat doen we vooral om te helpen uw buurt veilig 
en leefbaar te houden. Door het aanpakken van kleine 
ergernissen. Denk bijvoorbeeld aan toezicht op het 
parkeergedrag, hondenoverlast, jeugdoverlast, illegale 
afvaldumpingen etc. 

We zijn geregeld in de buurt. En als u overlast ervaart 
of iets ziet dat volgens u onveilig is kunt u ons bellen, 
mailen of aanspreken in de buurt. Wij zijn er voor u. 
Veiligheid doen we samen.

Roy Konings: 
06 40 13 51 64 / r.konings@weert.nl 

Sayen Gerritsen: 
06 11 38 86 27 / s.gerritsen@weert.nl 

• Hebt u (leuke) opmerkingen of ideeën? 

• Hebt u een lekker recept waarvan u denkt dat wijkbewoners 

dat ook lekker zullen vinden?

• Hebt u altijd al een stukje willen schrijven voor de wijkkrant?

• Hebt u gedichten in een la liggen die smeken om gelezen te 

worden?

• Hebt u andere zaken die u met ons wilt delen?

Wij horen graag van u!

e-mail: info@wijkraadmoesel.nl of 

kijk op onze website www.wijkraadmoesel.nl 

oproep
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ratten overlast in de wijk moesel

Moesel heeft heel veel overlast van ratten. Je ziet 
ze ook overdag lopen. Op straat, in de tuinen en 
ook in huis houden ze zich op.

Ik heb zelf ook veel last van ratten en op een gegeven 
moment professionele hulp in moeten schakelen om er 
vanaf te komen. Daarom heb ik de gemeente gebeld om 
dit door te geven, met ook de vraag om er iets mee te 
doen. De gemeente neemt dit op maar ze kunnen het niet 
alleen.
Mijn oproep naar alle bewoners om een rattenplaag te 
voorkomen!!! Dit kunnen we samen doen door ons aan 
de volgende richtlijnen te houden:

- Voer geen vogels die kunnen zelf genoeg te eten vinden. 
Daar wij geen strenge winters hebben is het niet nodig 
om ze bij te voeren. Ratten komen hier ook op af. 

- Zo ook de BBQ. Laat geen roosters met rest vlees staan. 
Ratten en muizen vinden dit ook lekker.  
Maak het rooster na het afkoelen meteen schoon. 

- Maak melding bij de gemeente als je ratten ziet of last 
hebt van ratten, dan blijven zij ook op de hoogte.

- Schakel snel professionele hulp in als je ratten in huis 
ziet.

Doordat ze op Keent aan de rioleringen aan het werken 
zijn komen de ratten de wijken in. Als ze op Keent klaar 
zijn beginnen ze op de Beatrixlaan tot aan de Nassaulaan 
dan weet je al waar de ratten dan naar toe gaan. 

ALLEEN SAMEN KuNNEN WE dIt BEStRIJdEN!!!

Nelly v/d Voort wijkraad Moesel

oktober 2020, Jaargang 21, nummer 3
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We zitten in een moeilijke tijd,
wat niet geeft veel vrolijkheid.
corona, een mooie naam,
maar kan beter van ons af gaan staan.

We hebben gelijk, als we niet zijn besmet,
was dat wel zo dan lagen we dagen in bed.
ondanks alle lieve en goed hulp,
zitten we toch weken in onze schulp.

Ben je gelovig of niet,
wij danken god dat hij ons ontziet.
een beetje geluk kunnen wij goed gebruiken,
daarom blijven wij niet veel buiten.

Probeer elkaar, door er te zijn,
troost te geven al is het zo klein.
Wees lief voor elkaar en gun elkaar geluk.
door 1,5 meter te scheiden als dat je gelukt.
Ben een goed mens,
dat is in corona tijd mijn grootste wens.

Tilly Buunk-Snijders
Paulinestraat 3 weert

dansmiddag voor senioren

Helaas kunnen de dansmiddagen voor senioren in  
buurtcentrum Moesel nog steeds niet doorgaan.
Dit blijft zo zolang we nog 1,5 m afstand moeten houden  
van elkaar en er dus nog steeds een grote kans op  
besmetting met het coronavruws bestaat.
Zodra we weer de moglijkheid zien om deze middagen  
weer verantwoord te organiseren stellen we u natuurlijk  
op de hoogte.
We hopen op uw begrip.

Heeft u nog vragen of tips, neem dan gerust contact op 
met Nelly v.d. Voort (organisatie), ammvoort1951@kpnmail.nl (tel 06-30085155)
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oud papier 
Scouting Hubovra komt elke 2e zaterdag van 
de maand het oud papier ophalen vanaf 9.00 uur. 
Contact persoon via 
SMS te bereiken op nummer: 06-41245758.

de Servicelijn
De Servicelijn van de gemeente Weert 
is bereikbaar op tel.nr. 57 50 00. 
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot 17.00 uur.

Meer info
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.wijkraadmoesel.nl.

Maandelijkse kledinginzameling
In samenwerking met de Sponsorwinkel verzorgt 
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid een maandelijkse
kledinginzameling. 
Elke eerste zaterdag van de maand wordt de 
kleding vanaf 10.00 uur huis-aan-huis opgehaald. 
Doe ook mee en zet uw oude kleding en textiel 
in een gesloten plastic zak op de stoep. 
Bij vragen bel 06 – 204 292 83.

Beste 
hondenbezitters,
 
Wilt u er aan denken dat u de hond binnen de  
bebouwde kom altijd aan de lijn moet hebben.
honden mogen ook niet uitgelaten worden 
op de speelveldjes, daar zijn aparte gebieden  
voor buiten de bebouwde kom.
Als u de hond niet aangelijnd hebt kan u dit een  
boete opleveren maar denk ook eens aan  
voorbijgangers die misschien in het verleden  
iets naars hebben meegemaakt met honden 
of gewoon bang zijn. 

een hond die niet aangelijnd is kan dan veel 
angst oproepen ook al luistert hij nog zo goed 
(dat weet de voorbijganger immers niet).
 
daarom nog even deze reminder, 
houd rekening met elkaar.
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activiteitenagenda 
OKtOBER
Zondag 27 oktober 2019
Najaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Gratis entree
Meer info, bel: tel.nr. 0495-520331/06-55344799 of 
e-mail j.bruekers@puntwelzijn.nl
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geannuleerd

handige teleFoonnUMMerS

Gemeente Weert ( geluidshinder/klachten openbare ruimte) 0495 - 575000

Storing GS en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)  0495 - 434800

Punt Welzijn  
0495 - 697900

Meldpunt Jeugd  
0900 - 8844

Wonen Limburg  
088 - 3850 800

Algemeen Maatschappelijk Werk  
088 - 6560 600

Storing tv (kabel)  
0800 - 1682

Storing water  
0800 - 0233 040

Politie. Wijkagenten: Ralph Meulendijks en Tonny Putman 0900 - 8844 

KBO Weert Zuid / Soos De Oranjetref 
0495 - 544301

Brede School Moesel 
0495 - 536622

Gilde Opleidingen  
0495 - 583636

SBO Het Palet 
0495 - 750200

Parochiekantoor Kerk De Verrezen Christus (di t/m vr 10.00 – 12.00 u) 0495 - 541609

Buurtcentrum Moesel 
0495 - 520331
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