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Berichten van het Bestuur

Beste bewoners van de wijk Moesel en andere geïnteresseerden,

Namens de overheid en gemeenten zijn diverse bijzonderheden van groot belang.  
Weert moet bezuinigen en daarbij wordt een beroep gedaan op de Weertenaren. Het gaat 
over vele miljoenen en de gemeente wil besparen zonder dat het pijn gaat doen.  
Bezuinigen met behulp van omdenken, zoals de gemeente bekent maakt. 
In cultuur wil men blijven investeren, want dit nodig is om de stad financieel levensvatbaar 
te houden, aldus Geert Gabriëls. Wel wordt er bezuinigd op de subsidies voor sportclubs 
en sportvoorzieningen. Voor de zorg wil men een innovatiefonds oprichten om taken  
anders en goedkoper op te zetten, zonder te tornen aan de kwaliteit van de zorg. 
Daardoor zouden wel budgetten geschrapt worden voor wmo en de maatschappelijke zorg.
Verder wil de gemeente bezuinigen op peuteropvang, onderhoud van bermen en plant-
soenen, activiteiten van Punt Welzijn, opvang van zwerfdieren en straatreinigen, op buurt-
huizen en accommodaties. Daarnaast zal ook de OZB, hondenbelasting en toeristenbelas-
ting worden verhoogd.

Duidelijk mag zijn dat het voor alle Weertenaren een moeilijke tijd gaat worden. Ondanks alle 
bezuinigingsmaatregelen kunnen wij gelukkig ook nog iets positiefs melden: de bouw van 
het Regionaal kennis en Expertisecentrum aan de Beatrixlaan, momenteel SBO Het Palet, 
zal binnenkort starten. 
De voorzieningplanning van de gemeente zal dit jaar nader worden besproken en dat kan 
wel eens gevolgen hebben voor de Microhal en het Buurtcentrum Moesel. 
Dus al met al gaat er dit jaar en ook de komende jaren voor heel Weert en dus ook voor 
Moesel veel gebeuren. 
De wijkraad zal zich blijven inzetten om voor onze wijk aandacht te hebben voor prettig 
wonen, veiligheid en diverse activiteiten blijven organiseren en ondersteunen.
Er hebben dit jaar al een paar activiteiten plaatsgevonden en we hebben er nog een paar 
in petto.

Wij hebben een mooi carnaval gehad met een gezellige middag voor senioren, georgani-
seerd door de V.V. De Vêrkusköp en een zeer geslaagde discoavond voor de jeugd. 

W i j k k r a n t

MOESEL
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W i j k k r a n t
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Op 10 juni was wederom de Nationale Buitenspeeldag op het grasveld aan de J.W.Frisolaan. 
Voor 24 juni staat de bewonersavond op de agenda waar diverse onderwerpen besproken 
worden. Op 6 september willen wij als wijkraad weer een Hobbymarkt en Kinderbraderie  
organiseren op de Fietscrossbaan tegenover het buurtcentrum. Er komt nog een disco-
avond voor de leerlingen van de basisscholen en ook de Halloweenviering zal er weer zijn. 
In november zal de wijkraad, mits er genoeg belangstelling is, een senioren dansmiddag 
organiseren. Dus beste senioren, hebt u zin om samen met leeftijdsgenoten actief bezig te 
zijn en/of gezellig buurten, laat het ons weten (zie artikel verderop in de wijkkrant). 

Uit dit alles blijkt dat de wijkraad actief is en wij zullen proberen om in de toekomst op de 
zelfde voet verder te gaan. Wel vragen wij u om als vrijwilliger de wijkraad Moesel te komen 
ondersteunen. Help ons en kom enkele uren ons bestuur versterken. Het kost u maar een 
beetje tijd en kinderen en bewoners zullen u dankbaar zijn. 
Ook zal vanuit de wijkraad aandacht blijven bestaan voor een prettige en veilige wijk om 
te kunnen wonen. Eerlijkheidshalve zal ook moeten worden vermeld dat de wijkraad veel 
ondersteuning krijgt van o.a. Gemeente Weert, MSJS, Punt Welzijn en Wonen Limburg. 

Tenslotte wil ik als voorzitter, maar ook namens het bestuur alle vrijwilligers die ons keer 
op keer weer ondersteunen tijdens activiteiten heel hartelijk bedanken. Zonder de inzet 
van vrijwilligers zouden ook wij dit alles niet kunnen realiseren.

Roland Häszler
Voorzitter

BeWonerSaVond 2015

  PROGRAMMA
19:30 - 19:45 uur Ontvangst met koffie/thee en een overheerlijk plak cake
19:45 - 20:30 uur Powerpoint presentatie door het regionaal kennis en expertise centrum Beatrixlaan
20:30 - 21:00 uur Evaluatie van de georganiseerde activiteiten m.b.t. de veiligheid in Moesel m.m.v. de politie
21:00 - 21:30 uur Pauze, met een verrassend optreden
21.30 - 22:30 uur Presentatie van Participatiegroep Hart van Moesel
De laatste 10 minuten van ieder onderwerp bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Beste bewoners van Moesel,
Hebt u vragen, opmerkingen of verbeterpunten kom dan naar de bewonersavond op woensdag 24 juni a.s. en wij 
zullen u graag te woord staan. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om alleen te luisteren naar de interessante 
informatie die onze sprekers te  vertellen hebben. Hebt u graag een onderwerp op de leefbaarheidagenda, laat het 
ons weten!! tot 24 juni 19:30 uur!

  Stichting Wijkraad Moesel | www.wijkraadmoesel.nl | info@wijkraadmoesel.nl 

Wanneer?   Woensdag 24 juni 2015
Hoe laat?  Van 19:30 – 22:30 uur (Inloop vanaf 19:00 uur)
Waar?   Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
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Dat er mensen zijn die kunnen 
reanimeren en weten hoe een AED 
gebruikt dient te worden blijkt steeds 
vaker levensreddend te zijn. Als er 
binnen 6 minuten na een hartstilstand 
wordt begonnen met reanimeren en 
een AED wordt toegepast stijgt de 
kans om een hartstilstand te overleven 
met 80%. Het is daarom van het 
grootste belang dat er bij een hart-
stilstand direct wordt begonnen met 
reanimeren en dat er zo snel mogelijk 

een AED wordt toegepast. Dit kan alleen als er voldoende 
mensen zijn die weten hoe te handelen en een jaarlijkse 
training helpt om de kennis op niveau te houden en om 
zelf het vertrouwen te hebben dan je het ook kunt.

In Moesel hebben we ook een AED hangen. Deze hangt 
naast de ingang van de Oranjeflat waar deze bij een 
noodgeval te pakken is. 
Als mensen weten waar er nog meer AED’s aanwezig 
zijn in de wijk horen wij dit graag. We zouden graag in 
beeld krijgen hoeveel AED’s er zich in de wijk bevinden 
en waar.

Een ander punt waarop we tijdens de herhalingslessen 
op werden gewezen was het bestaan van de website 
www.hartslagnu.nl. Op deze site kunnen mensen met 
een reanimatie diploma zich aanmelden met hun mobile 
telefoonnummer. Op het moment dat er in de buurt ie-
mand 112 belt en er moet gereanimeerd worden kunnen zij 
een sms krijgen met de vraag om te komen assisteren
bij het reanimeren, of het ophalen van een AED in 
de buurt. Deze site wordt steeds groter en hoe meer 
mensen zich hierbij aanmelden, hoe groter de kans dat 
levens kunnen worden gered.

Hebt u ook interesse om mee te doen met deze herha-
lingslessen? Dan kunt u zich nu alvast aanmelden voor 
de herhaling van volgend jaar (begin 2016). Hebt u nog 
geen ervaring, maar zou u wel graag willen leren om te 
reanimeren dan kunt u zich ook melden, bij voldoende 
aanmeldingen zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn 
voor een eerste training.

herhalingslessen reanimatie en aed

commiss ie  onderw i j s ,  Spor t  en  We lz i j n

Juni 2015, Jaargang 16, nummer 2

In maart heeft de wijkraad op twee avonden georganiseerd waarop de herhalings-
lessen voor reanimatie en AED zijn gegeven. We hebben op de twee avonden met 
11 personen het reanimeren en het werken met een AED weer opgefrist. 

Oproep
• Heeft u (leuke) opmerkingen of ideeën? 
• Heeft u een lekker recept waarvan u denkt dat  

wijkbewoners dat ook lekker zullen vinden?
• Heeft u altijd al een stukje willen schrijven voor de  

wijkkrant?
• Heeft u gedichten in een la liggen die smeken 
 om gelezen te worden?
• Heeft u andere zaken die u met ons wilt delen?

Wij horen graag van u: e-mail: info@wijkraadmoesel.nl 
of u stuurt een brief naar:
Secretariaat Wijkraad Moesel
Blekerstraat 115 6006 NV Weert

Aanmelden kan bij: Paul de Laat: p.delaat@sotiria.nl, 
Wijkraad Moesel
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commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

geslaagde discoavond!
Op vrijdag 17 april vond weer de discoavond plaats voor de jeugd van de basisscholen. 
De opkomst was wederom heel goed. Ook deze keer werd de avond opgedeeld in twee 
gedeeltes. De jeugd van de onder- en de bovenbouw hadden dus ieder hun eigen feestje. 
“DJ Kimmeneed” verzorgde de muziek.

nieuwkomers (baby’s)
Wij verwelkomen alle baby’s die in de wijk Moesel geboren worden. Bent u pas papa of 
mama geworden, of kent u iemand die een zoon en of dochter heeft gekregen, neem dan 
even contact met ons op. We hebben een leuke attentie voor hem of haar.
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de wijkraad Moesel en 
bewoners van de wijk zoveel mogelijk actief te betrekken bij het behouden c.q. verbeteren 
van de leefbaarheid in Moesel. 
Contactpersoon: Nelly v/d Voort E mail: ammvoort1951@kpnmail.nl

De discogangers vonden het kei leuk dat ze verzoeknum-
mers aan mochten vragen, want zo konden ze er echt hun 
eigen feestje van maken.
Om de dorst te lessen kregen ze allemaal ranja en was er 
voor liefhebbers een koekje.
Daarna werden beide groepen verrast met een geweldig 
optreden van Dansschool Fresh. 

Met tegenzin ging iedereen weer  
naar huis.Zijn jullie nieuwsgierig naar  
de foto’s die tijdens de avond gemaakt zijn?
Kijk dan op www.wijkraadmoesel.nl.
De Commissie Jeugd kan terug kijken op een geslaagde 
avond en wilt graag alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken!
 
Commissie Jeugd, 
Nelly v.d. Voort
Wijkraad MoeselWat konden die 

meisjes en jongens 

goed dansen!
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opknappen en vriendelijker maken 
van speeltuin dillenburg, (nl doet)

Op initiatief van de wijkraad Moesel zijn wij op zaterdag 
21 maart allen bij elkaar gekomen om de speeltuin aan 
de Dillenburg schoon te maken en kindvriendelijker. 
De tegels zouden met gekleurde betonverf geschilderd 
worden. Deze verf was ter beschikking gesteld door 
Wonen Limburg en Punt Welzijn. Punt Welzijn was aan-
wezig, zo ook de wijkraad, gemeente Weert, buurtbewoners 
en enkele vrijwilligers.
Om de plaats geregeld schoon te maken en te onder-
houden is een borstelmachine aangeschaft en gespon-
sord door Wonen Limburg.
De werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door 
kinderen en ouders in samenwerking met NL Doet, 
wijkraad Moesel, Punt Welzijn, Njoy.
HELAAS speelde het weer ons parten en het werd een 
natte boel. Onmogelijk, bleek later om de plaats schoon 
te krijgen en op de natte tegels te kunnen schilderen. 

Na een tijd in de regen gewerkt te hebben werd toch 
besloten om het hele gebeuren te beëindigen en een 
andere datum te kiezen om alsnog deze speelplaats een 
goed uiterlijk te kunnen geven. 
De nieuwe datum was op 3 juni en werd wederom door 
de wijkraad georganiseerd. Punt Welzijn, Njoy, kinderen 
uit de buurt en ouders waren enthousiast om er een 
leuke speeltuin van te maken. Er werd volop geschilderd 
en geknoeid met verf. Iedereen kreeg een plastik cape 
en handschoenen, tussendoor was er ook koffie of thee. 
Wel is ondertussen op deze locatie ook een prachtig  
nieuw speeltoestel geplaatst! Met dank aan iedereen die 
zijn steentje bijdraagt (en heeft bijgedragen).

Namens Wijkraad Moesel 
Nelly van de Voort
info@wijkraadmoesel.nl, 
www.wijkraadmoesel.nl

commiss ie  Soc ia le  ve i l i ghe id ,  Ve rkeer  en  Wonen

Dit is echt onacceptabel om je afval, klein of groot zo maar aan de straat te zetten. 
Asociaal gedrag, niet wenselijk en een overlast van bewoners die vlakbij wonen en dan het 
hele weekend op moeten kijken. Zijn de containers vol, dan zijn deze vaak de volgende 
dag weer te gebruiken. Laat u overtallige spullen en afvalzakken even thuis tot de containers 
geleegd zijn en reken niet vanzelfsprekend op de Gemeente “die zal het wel opruimen”. 
Iedereen die hierbij uitkomt graag melden bij de gemeente en politie, maak er foto’s van 
zodat wij onze wijk schoon, veilig en vrij van ratten en muizen houden.

aangeven/melden van ongeoorloofd gedrag  
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Start nieuwbouw 
regionaal kennis en expertisecentrum 
voor speciaal onderwijs Weert
De toekenning van een provinciale subsidie van  
€ 1.900.000,- maakt de bouw van het Regionaal Kennis en 
Expertisecentrum Weert (RKEC) definitief mogelijk. Vrijdag 20 
december om 10.00 uur werd het startsein gegeven voor 
de slopershamer en werd het bouwterrein vrij gemaakt. 
Met de ontwikkeling, bouw en inrichting van het RKEC is 
een totaalbedrag gemoeid van ongeveer 12 miljoen euro. 
De nieuwbouw komt te liggen aan de Beatrixlaan.

Eerst slopen dan bouwen
Het plangebied voor de huisvesting van het RKEC omvat 
het gebied tussen de Beatrixlaan, Poldermansstraat en de 
Julianalaan. Hier lag het gebouw dat voorheen is gebruikt 
door Stichting Open Jongerencentrum Walhalla. Omdat dit 

gebouw lag in het plangebied van de nieuwbouw was dit 
gesloopt. Het gebouw was voorheen in gebruik als extra 
ruimte voor SBO Het Palet.

Samenwerking
Het nieuwe centrum biedt straks onderdak aan vier onder-
wijsinstellingen voor speciaal onderwijs. Het betreft: SBO 
Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en De Maaskei.  
Deze combinatie geeft maximale mogelijkheden om aan te 
sluiten bij de gewenste visie van vernieuwing en (samen-
werking) binnen het (speciaal)onderwijs. Bij de bouw wordt 
ook ruimte gerealiseerd voor onderwijsondersteuning en 
een tweetal gymzalen.

Afgelopen maanden viel er weer van alles te 
beleven bij Njoy. In april gingen we naar de 
Grote Peel in Ospel waar het volop lente was. 
Een gids wees ons op allerlei interessante 
groei- en bloeiwijzen en overal zagen we 

vogelnestjes. Met een schepnetje werd er gevist om 
vervolgens te kijken wat er allemaal inzat. Reuze interessant.
Onze volgende activiteit was de Rabo Urban Sport Tour. 
Bij prachtig weer kon er volop gesport worden. Een groot 
springkussen had veel belangstelling.
De derde activiteit was een bezoek aan de St. Anna molen 
in Keent. De afspraak was dat wij er wat klusjes zouden 
doen, o.a. het opschonen van de rustplaats aan de over-
kant van de molen. Als dank kregen we een rondleiding en 
werden er pannenkoeken voor ons gebakken die heel erg 
lekker waren.   

     Jeugdinloop Njoy is een initiatief van  
   Punt Welzijn. Het is een open inloop, 
  bestemd voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
We knutselen, doen spelletjes, darten, spelen tafeltennis, of 
tafelvoetbal. Toegang is gratis. Een enkele keer vragen we 
een klein bedrag voor een activiteit buitenshuis. Ouders zijn 
ook welkom, zeker als vrijwilliger.
Wil je meer weten over Njoy? We zijn iedere woensdag van 
13.30 tot 15.30 uur in het Buurtcentrum aan de Christinelaan 
(behalve in de schoolvakanties). Of neem contact op met:
Sem Douven, jongerenwerker Punt Welzijn: s.douven@punt-
welzijn.nl, tel. 06-19010304. 
Of met Ine Weegels, vrijwilliger: ineweegels@planet.nl 

jeugdinloop njoy

Je bent van harte welkom!

toegang

gratiS 
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Om die reden willen de wijkagenten dit probleem vermin-
deren. Vanuit de politie en gemeente zal dit jaar geïnves-
teerd worden op repressief en preventief vlak. Echter is de 
constatering, dat veel fietsen niet geregistreerd staan.  
De politie ziet met enige regelmaat de welbekende jongens 
waarvan zij gevoelsmatig weten, dat deze niet op een  
eerlijke manier aan een fiets zijn gekomen.  
Omdat de politie dan geen aangifte heeft weten zij niet wie 
de eigenaar van die fiets is. Zodoende is de politie op het 
idee gekomen om de mensen de gelegenheid te bieden 
om de fietsen bij het RDW te laten registreren. Als mensen 
hun fiets laten graveren dan wordt de postcode en het 
huisnummer er in gegraveerd. Deze gegevens wordt in het 
systeem van het RDW geregistreerd. Zodoende is het voor 
de politie makkelijker om te achterhalen van wie de fiets is.

Op 4 maart heeft de politie op het Stationsplein en Oranje- 
plein gestaan. Honderden mensen zijn op deze actie 
afgekomen en hebben gebruik kunnen maken van deze 
gelegenheid. Gezien de hoge animo werd de actie op 
vrijdag 27 maart 2015 op de parkeerplaats op de Dries/
Sint Jozefslaan herhaald. Tevens kon men daar gebruik 
maken van een popnagelactie. De politie heeft bemerkt dat 
de diefstal van kentekenplaten is toegenomen.  
Om deze reden hebben zij de samenwerking gezocht met 
de plaatselijke autodealers. 
Primeur voor Limburg: Het ‘Mobile Media Lab’ kwam naar 
Weert. Op vrijdag 27 maart was ook Mobile Media Lab van 
de politie te vinden in Weert. De politie wilde graag te 
weten komen hoe inwoners en bezoekers van Weert denken 
over de communicatie tussen de politie en het publiek.  
In een grote politievrachtwagen werden enquêtes afgeno-
men. De uitkomsten zal helpen om het contact verder te 
verbeteren. Ook kon men gratis fietsen laten graveren en 
kentekenplaten extra beveiligen.  

Voor de kinderen was een politiemotor aanwezig, en welk 
kind wil daar nu niet op zitten. 
Het evenement werd in samenwerking met onder andere 
de gemeente Weert georganiseerd.

Het Mobile Media Lab
Hoe willen de burgers nu echt benaderd worden door de 
politie? En wat vinden zij van de politie en Social Media? 
Om dit uit te zoeken was het Mobile Media Lab in Weert. 
Een politievrachtwagen was ingericht als mobiele onder-
zoeksruimte. In deze truck onderzocht de politie wat men-
sen vonden van de verschillende communicatiemiddelen 
die de politie gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de website 
Politie.nl maar ook aan Twitter, Facebook of andere com-
municatiemiddelen.
Alle vragen gingen over de communicatie tussen politie 
en burgers. De politie staat voor het veiliger maken van 
Nederland. Hier vallen natuurlijk ook de burgers onder.  
De verschillende communicatiemiddelen zullen daarom 
aansluiten op de behoefte van de mensen. Met de komst 
van het Mobile Media Lab in Weert kon het publiek de 
politie van belangrijke informatie voorzien. Zij kunnen de 
burgers in de toekomst dan nog beter van dienst zijn. 

Gratis kentekenplaten vastzetten
Op het plein aan de Dries was op 27 maart ook een team 
van Autotaalglas aanwezig. Zij zetten kentekenplaten op 
de auto vast met popnagels. Zo kunt u nu voorkomen dat 
de kentekenplaten van uw auto gestolen worden. Nog een 
handig trucje, dat gratis werd gedaan tijdens deze dag!

Leerwerktraject Wijkagent Weert-Zuid
Politie | Limburg | Midden-Limburg | Weert-Nederweert

graveeractie
In Weert hebben wij de laatste jaren heel erg veel last van fietsendiefstallen op het Stationsplein en op enkele 
plaatsen verspreid in de gemeente Weert. Zo ook bij het winkelcentrum Moesel. Afgelopen jaar heeft de politie 
zo’n kleine 30 aangiftes van fietsendiefstal ontvangen. Veel te veel! 
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taxussnoeisel tegen kanker
Weert, mei  2015                                   
Geachte Taxushaagbezitter,

Al jaren zamelen wij snoeisel in van de Taxus baccata voor een geneesmiddel tegen  
o.a. eierstok, borstkanker en prostaatkanker. 
DE INZAMELActIE LOOPt VAN 8  JuNI t/M 26 SEPtEMBER 2015.
Met een kleine moeite kunt u de kankerpatiënten helpen met hun gevecht tegen 
deze zware ziekte!! 

Enkele tips voor het schoon-houden van het snoeisel:
• opvangen met lakens, dekens of ander materiaal zoals worteldoek
• het snoeisel in de schaduw leggen
• nooit toedekken met plastic of in plastic zakken doen, deze ivm broei
• ivm de versheid van het snoeisel bellen dezelfde dag dat u snoeit dan 
 komen wij dit binnen 24 uur bij u thuis ophalen.In de toekomst willen wij u  

via e-mail op de hoogte houden,  
graag uw e-mail adres  

(indien u dit heeft) doorgeven 
aan: k.nijs@kpnplanet.nl.

Samen stoppen we kanker

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33, 6005 NA WEERT
Telefoon 0495 - 542731, Mobiel 06 - 20656377, e-mail: k.nijs@kpnplanet.nl

WILt u DE HAAG 
DOOR ONS 

GESNOEID HEBBEN, 
DAt KAN OOK.  

u KuNt DAN 
VRIJBLIJVEND MEt 

ONS cONtAct 
OPNEMEN.
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Maaseikerweg / Beatrixlaan
nachtmerrie voor de gemeente??, 
maar zeker voor bewoners, fietsers en automobilisten.

De Maaseikerweg is één van de drukste wegen van Weert. 
Er gebeuren hier dan ook met enige regelmaat bijna /
ongelukken en dit komt mede omdat automobilisten op 
sommige stukken veel te hard rijden, maar zeker door de 
constructie van het kruispunt Maaseikerweg / Beatrixlaan. 
Er moet hier zo snel mogelijk een oplossing worden  
gevonden en hierover zijn omwonenden en de gemeente 
het wel eens. Leden van Buurtschap Moesel 1 die samen 
met wijkraden Moesel en Graswinkel het initiatief nemen 

in de aanpassingen hebben het voorstel duidelijk gemaakt 
over de keuze van een rotonde. Nu is door de gemeente 
een extern bureau ingeschakeld en hierna zal door ieder-
een gekeken moeten worden, hoe nu verder!
De indruk is wel dat de keuze voor de gemeente het beste 
zou uitkomen als het een T-kruising zou worden. Mocht er 
binnenkort toch een beslissing vallen, dan zal zeker met 
het aanpassen van dit kruispunt gewacht moeten worden. 
Door de bouw van het expertisecentrum zal transport het 
nieuwe kruispunt te zeer belasten en mogelijk beschadigen. 
Dus iedereen kan rekenen op en aanpassing van het kruis-
punt pas in 2017 / 2018. Het expertisecentrum zal vermoe-
delijk pas eind 2017 gereed zijn. 
De gemeente zal uiteindelijk een beslissing nemen over de 
aanpassing.



Ook Groene kruis wijkverpleging nu onderdeel  
van het Gezondheidshuys
Vanaf 1 april is ook het Groene Kruis Wijkverpleging, 
onderdeel van De Zorggroep, gehuisvest in het Gezond-
heidshuys. Hiermee wordt het aanbod van zorgaanbieders 
nog completer.
Per 1 januari jl. zijn er een aantal zaken veranderd in zorg-
land. Verpleging en verzorging zijn onderdeel geworden van
het basispakket van de zorgverzekering. Het CIZ (Centrum 
Indicatie stelling Zorg) is voor het indiceren en toetsen 
m.b.t. de aanspraak op verpleging en verzorging thuis, 
komen te vervallen. De wijkverpleegkundigen zijn verant-
woordelijk om met cliënten te bespreken wat hun zorgvraag 
is. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat mensen zelf 
nog kunnen, wat ze zelf kunnen met hulpmiddelen en wat 
de mantelzorg kan. En uiteindelijk zal hier vaker toch een 
zorgvraag voor de professionele zorg uitkomen, zeker als 
het gaat om verpleging.
De huisartsen hebben vaak als eerste het contact met 
een zorgvrager en zullen, indien nodig, verwijzen naar de 
wijkverpleging. 

Apotheek Zuijdgeest biedt in het gezondheidscentrum 
een ServiLocker afhaalkluis.
Met de ServiLocker kunt u uw geneesmiddelen veilig en 
eenvoudig 24 uur per dag afhalen. Zodra wij uw (herhaal)
recept hebben klaargemaakt plaatsen wij het geneesmiddel 
in de ServiLocker. U ontvangt op dat moment een Sms-
bericht van ons met daarin een afhaalcode en deze code 
geeft toegang tot de ServiLocker op het moment dat het u 
uitkomt. Laat het onze medewerkers weten indien u graag 
van deze service gebruik maakt. Indien u meer 

wilt weten over de ServiLocker?. In de centrale hal van het 
Gezondheidshuys is een folder beschikbaar, die u mee 
kunt nemen.

Fysiotherapiepraktijk Jouwfysio, nu ook op zaterdag-
morgen geopend. 
Vanaf half maart kunt u bij Jouwfysio in het Gezondheids-
huys ook op zaterdagmorgen terecht voor:    
•  Fysiotherapiebehandelingen (9-12 uur)
•  Fysiofitness (9-10 uur)
•  Overige revalidatiebehandelingen

Daarnaast is er een gratis sportspreekuur bij Jouwfysio op 
locatie St Theunis, elke maandag van 16.00-18.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op www.jouwfysio.nl

Hoe belangrijk is het formulier ikgeeftoestemming?
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. 
Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een 
andere apotheek of de huisartsenpost. 
Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele  
medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed 
beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. 
In het verleden was de toestemming verondersteld, dus 
waren de gegevens beschikbaar tenzij u bezwaar had 
aangegeven. Dit is veranderd!
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens 
alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf 
toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners 
mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw 
behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld 
en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij uw 
huisarts en apotheek. Op de website: ikgeeftoestemming.
nl vindt u alle informatie over dit onderwerp: de werkwijze, 
wie toestemming heeft tot uw dossier, welke informatie 
beschikbaar wordt gesteld, de beveiliging enz. 
Ook als u geen toestemming wilt geven is het ook van 
belang dit door te geven.
Op de balie in de huisartsenpraktijk en in de apotheek  
kunt u de toestemmingsformulieren en folders halen.  
Vraag de assistente om meer informatie. Ook kunt u op  
de website van de huisartsenpraktijk het toestemmings-
formulier printen. 

9

   nieuws vanuit het gezondheidshuys
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elektronisch lezen
Nu de vakanties bijna voor de deur staan, dient ook het jaarlijkse dilemma voor de boekenwurmen onder ons zich weer 
aan: Welke boeken zal ik meenemen, maar vooral, hoeveel kán ik er meenemen? Voor degenen die met de auto reizen 
is er altijd nog wel ergens een plekje vrij om een boek tussen te wurmen. Maar voor degenen onder ons die met het 
vliegtuig gaan, telt elke kilo. toch laten de echte leesfanaten liever dat ene paar extra schoenen thuis, omdat die lekker 
dikke pil leesvoer voorrang heeft. Dan heb ik het nog niet gehad over de backpackers! Dit jaarlijks terugkerende probleem 
leverde voor mij de volgende overweging op… 

Nu de vakanties bijna voor de deur staan, dient ook het jaarlijkse dilemma 

voor de boekenwurmen onder ons zich weer aan: Welke boeken zal ik 

meenemen, maar vooral, hoeveel kán ik er meenemen? Voor degenen die 

met de auto reizen is er altijd nog wel ergens een plekje vrij om een boek 

tussen te wurmen. Maar voor degenen onder ons die met het vliegtuig 

gaan, telt elke kilo. Toch laten de echte leesfanaten liever dat ene paar extra 

schoenen thuis, omdat die lekker dikke pil leesvoer voorrang heeft. Dan 

heb ik het nog niet gehad over de backpackers! Dit jaarlijks terugkerende 

probleem leverde voor mij de volgende overweging op… 

Meegaan in het digitale tijdperk of toch maar niet? Dat was de vraag.  

Na veel aandringen van mijn man en zoons met hun ijzersterke argumenten 

begon ik te aarzelen.

“Mam, je leest zoveel. Dan hoef je niet meer zulke zware boeken mee te 

zeulen op vakantie. Iedereen heeft al een e-reader. Boeken zijn ouderwets. 

Je moet met de tijd meegaan. Je kunt toch evengoed nog naar de biblio-

theek gaan als je dat wilt”, om er maar een paar te noemen. De leuke 

aanbieding in de folder en de tegoedbon die we hadden gekregen bij de 

aanschaf van onze televisie haalden me over de streep. Nadat ik zorgvuldig 

de recensies had bestudeerd, nam ik een beslissing: Ik ging het doen, ik 

ging een e-reader kopen. Met gemengde gevoelens stapte ik op de fiets.

“De e-readers uit de folder komen morgen pas binnen. We zullen er eentje 

voor u reserveren en een sms’je sturen zodra hij er is”, aldus de verkoper. 

Enigszins opgelucht dat ik het nog even kon uitstellen, ging ik naar huis.  

De volgende dag kreeg ik het berichtje en toog weer naar de winkel. Met-

een maar een omslag erbij gekocht, dan heb je in ieder geval nog het idee 

een boek vast te houden.

Thuisgekomen bleek het installeren een fluitje van een cent, dat gaf me 

alweer iets meer zelfvertrouwen. Het touchscreen baarde me wel zorgen, 

maar als het lukt met het touchpad van mijn telefoon dan zou dit toch ook 

geen probleem moeten zijn. Dacht ik! Fout gedacht dus! Wat ik vervelend 

vond, was het feit dat het hele menu in het Engels was. Bij de instellingen 

bleek je de taal te kunnen veranderen. Een flink stuk naar beneden scrollen 

dus en toen ging het mis... ineens stond het hele menu in het Pools!  

Ik raakte lichtelijk in paniek. Ik spreek Duits, Engels en een beetje Frans, 

maar géén Pools. Mijn buurmeisje had de oplossing: het online vertaal-

woordenboek. Zo kon ik bij de instellingen het Poolse woordje voor ‘taal’ 

opzoeken. Nu voorzichtiger scrollen. Ik schrok er al niet meer van dat 

ineens het hele menu in het Grieks verscheen, ik had immers een vertaal-

woordenboek. Uiteindelijk stond alles keurig in het Nederlands.

En nu? Boeken! Normaal gesproken ga ik altijd naar de bibliotheek. Ik was 

echter goed op dreef en besloot in dit digitale tijdperk dan ook maar de 

volgende stap te wagen. En wel het illegaal downloaden van boeken.  

Dat deed iedereen immers, dan mocht ik dat toch ook wel voor één keertje. 

Daarmee rechtvaardigde ik deze criminele activiteit. In een mum van tijd 

had ik honderden boeken, mijn eigen digitale bieb op mijn laptop. 

De meest uiteenlopende schrijvers en het merendeel natuurlijk niet mijn 

genre, maar een pietlut die daarop let. Een paar boeken uitgezocht en naar 

mijn e-reader ‘gesleept’. Ik was startklaar.

Het was wel even wennen. Ik keek dan ook schichtig over mijn schouder of 

niemand me zag als ik mezelf erop betrapte mijn wijsvinger nat te maken 

om de bladzijde om te slaan. Het duurt een tijdje voor je jezelf hebt gepro-

grammeerd daarvoor het pijltje naar rechts te gebruiken.

Eerlijk is eerlijk, het lezen in bed is formidabel. Geen mopperende man 

meer die vraagt wanneer ik eindelijk het licht uitdoe, omdat hij niet kan 

slapen. Het scherm is super verlicht. Ook een voordeel is dat je de letter-

grootte kunt instellen, net niet groot genoeg om mijn leesbril af te zetten, 

maar toch. De volgende dag was de batterij bijna leeg. Hij moest dus op-

geladen worden. En toen ging het alweer mis: hij laadde niet! Ik wist het… 

dat had ik natuurlijk weer! Mismoedig zocht ik de originele verpakking bij 

elkaar, er zat maar een ding op: terugbrengen die handel. Ineens kreeg mijn 

oudste zoon de slappe lach. “Mam! Je had de lader in het gaatje van de 

koptelefoon gestopt!” Oeps! Ik vond het al raar dat er geen bliksemschicht-

je verscheen tijdens het opladen. Kan iedereen overkomen, toch? Nadat 

we het juiste gaatje hadden gevonden en mijn gezicht weer een normale 

kleur had, lachte het knipperende icoontje me spottend toe.

Het is een stuk lichter reizen nu. Geen zware boekentas met heerlijk dikke 

pillen. Geen beduimelde bladzijdes in een smoezelig kaft.  

Geen ondefinieerbare vlekken waarvan je de oorsprong niet eens wilt 

weten. Geen uiterste inleverdatum met het risico op forse boetes. Nee, een 

laptoptas met een wirwar aan kabels, laders en usb-snoeren is voldoende. 

Het maakt het leven een stuk gemakkelijker, nietwaar? En och, mijn abon-

nement bij de bibliotheek hoeft voorlopig nog niet verlengd, dus 

ik kan nog altijd... als ik zou willen tenminste.

Column geschreven door 

Beppie Ottenheim
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Met een nieuw molenseizoen voor de deur opent de Sint Annamolen aan de Bocholterweg 
weer regelmatig de molenpoort voor bezoekers. En met het nieuwe molenseizoen voor 
de deur, zorgt Molenstichting Weerterland ook voor enkele nieuwe initiatieven rond deze 
molen die in 1911/1912 is gebouwd en die op de lijst van Rijksmonumenten staat.
De markante halfwitte molen van Keent, die ook bij veel inwoners van Weert Zuid bekend 
is, wordt bediend door vier vrijwillige molenaars. Dat zijn nestor Gerie Fijen die al 42 jaar 
vrijwillig molenaar op deze molen is en zijn collega’s Nuël van den Hurck, Chris Venner 
en Frans Deben. Zij zorgen er in collegiale samenwerking voor dat de molen regelmatig 
draait. Dat is noodzakelijk om de molen in een goede conditie te houden. Want zeker voor 
molens geldt: rust roest. Dus moet een molen, liefst zo vaak mogelijk maar minstens 8 uur 
in de maand, draaien en malen. Dat is het behoud van de molen.

Tussen maart en november is de Annamolen meestal op zaterdagmiddag voor  
bezoekers geopend en ook vast iedere 2e woensdagmiddag van de maand. 

Maar een bezoek aan de molen is ook altijd op andere dagen mogelijk als de 
molen draait of de bekende rood, wit, blauwe poort van de molen open-

staat. De molenwachters, vrijwillige molenaars, de molengidsen en klus-
sers laten u de molen u ook dan graag zien. En ze kunnen u interes-
sant vertellen over de geschiedenis van deze molen.  
Een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de 102 jaar dat de 
molen inmiddels oud is. Want delen van het binnenwerk van de molen 

komen van de Clercxmolen die vroeger aan de Drees, nu de Stations-
straat stond. Deze molen uit 1817 werd in 1911 gesloopt.  

En vraag tijdens een bezoek aan de Annamolen ook eens naar het verhaal van de 
A van Anna Truyen de echtgenote van molenaar Sjang Clijsters.
Nieuw dit jaar op de Sint Annamolen is de molenzondagmiddag iedere eerste zondag van 
de maand van mei t/m oktober. Onder het motto: Kom in de Molen worden op deze  
zondagen leuke activiteiten bij de molen georganiseerd. U bent tussen 13 en 17 uur welkom. 
Nieuw is verder ook dat er, telkens als de molen geopend is, molen geopend er meel 
(tarwe, spelt, meergranen en pannenkoekenmeel) verkocht wordt. 

Sint annamolen 
aan de Bocholterweg opent poorten weer



W i j k k r a n t

MOESEL

gezellige dansmiddag voor senioren

12

De wijkraad Moesel is van plan om een gezellige dansmiddag te organiseren voor alle senioren uit onze wijk 
Moesel. Natuurlijk zijn ook de senioren uit alle andere wijken en kerkdorpen uit Weert van harte welkom! 
 
 

(Kinder) braderie
Niet alleen kinderen maar ook volwassenen zijn van harte 
welkom om hun tweedehands spullen te verkopen tijdens de 
gezellige braderie. Advies: neem een plaid mee om de spullen 
op te leggen en evt. een (klap) stoeltje om op te zitten.

Hobbymarkt
Volwassenen met een leuke hobby,  

huur voor slechts € 5,00 een 
marktkraam en kom uw hobby 

aan alle bezoekers presenteren! 
Zelfgemaakte producten mogen 
natuurlijk ook verkocht worden. 
Opgeven is wel nodig en kan via 
e-mail: info@wijkraadmoesel.nl 

De wijkraad Moesel zal zich natuurlijk ook presenteren: 
Bewoners, heeft u opmerkingen, tips of verbeterpunten voor 
ons kom langs bij onze stand.
Bewoners, heeft u een voorstel voor op de Leefbaarhei-
dagenda, laat het ons weten!
Ook de kinderen zullen we zeker niet vergeten!
KOM EN LAAt u VERRASSEN!!

Gezocht:
Wij, wijkraad Moesel, zijn nog op zoek naar vrijwilligers!  
Bewoners, heeft u een paar uurtjes per maand vrij en vindt u 
het leuk om hand- en spandiensten te verrichten bij één van 
onze commissies, laat het ons weten!  
Dit kan via e-mail: info@wijkraadmoesel.nl of mondeling  
bij onze stand. Wij zijn graag bereid om uw vragen te  
beantwoorden.

(kinder) Braderie / hoBBYMarkt
Zondag 6 SepteMBer 2015

LOCATIE  VOORMALIG TERREIN BASISSCHOOL “DE ZEVENSPRONG”EN 
  BUURTCENTRUM MOESEL AAN DE CHRISTINELAAN
TIJDSTIP 13:00 – 17:00 UUR

Voorstel programma eerste dansmiddag:
• De middag begint rond 13:30 uur en duurt tot 
 ongeveer 16:30 uur; 
• Ontvangst door leden van de wijkraad met een kop 

koffie of thee en een heerlijk stuk Limburgse vlaai;
• Op gezellige dansmuziek kunt u, met of zonder partner,
 de hele middag met de voetjes van de vloer gaan.

Deze dansmiddag zal op een nog nader te 
bepalen middag plaatsvinden in  
Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25.

 Voordat we beginnen met de organisatie hiervan,  
 willen we wel graag weten of er voldoende animo  
 bestaat voor deze activiteit.

Dus, senioren van Moesel: Lijkt het u leuk om samen met 
leeftijdsgenoten lekker actief bezig te zijn, en/of gezellig 
een praatje te maken met andere mensen, gewoon leren 
kennen, laat het ons weten! 
Dit kan door een mailtje te sturen naar onze contactpersoon 
Nelly v.d. Voort (ammvoort1951@kpnmail.nl) of naar het 
secretariaat (info@wijkraadmoesel.nl).  
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat, 
tel.nr. 06-10361838. 
Hebt u zelf nog andere ideeën/voorstellen dan horen wij 
dat graag!
Hopelijk krijgen wij veel enthousiaste reacties zodat we 
snel kunnen beginnen met het organiseren van deze  
gezellige dansmiddag. Bij voldoende animo zal er ook 
zeker een vervolg komen.

gratiS 
entree

gratiS 
entree
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nieuwe aanpak overlast hondenpoep
Vanaf januari opruimplicht voor hondenpoep

Met een combinatie van maatregelen wordt dit ‘zero 
tolerance’ beleid onder de aandacht gebracht van 
hondenbezitters. De aanpak richt zich vooral op positieve 
communicatie en stimuleringsacties om gewenst gedrag  
te bevorderen. In overleg met wijk- en dorpsraden zijn  
bijvoorbeeld looproutes om een hond uit te laten in kaart 
gebracht. Op deze routes komen extra afvalbakken te 
staan. Hierdoor is er altijd binnen 100 meter een afvalbak 
om een hondenpoepzakje in te doen. Ook op de uitren-
gebieden worden extra afvalbakken geplaatst. Tevens 
worden op alle afvalbakken stickers aangebracht met 
de boodschap dat hondenpoepzakjes erin gedeponeerd 
mogen worden. De zogenaamde hondentoiletten worden 
verwijderd. Hoewel men buiten de bebouwde kom (behalve 
in het IJzeren Mangebied) niet verplicht is om hondenpoep 
op te ruimen, is dit wel wenselijk voor een schone omgeving.

Positieve campagne
Naast de aanpassingen van de voorzieningen is er een 
communicatiecampagne uitgewerkt. Doel is de honden-
bezitter op een positieve manier bewust te maken van 
(on)gepast gedrag. De komende periode wordt intensief 
gecommuniceerd over het nieuwe beleid. Voorafgaand aan 

de campagne ontvangen alle hondenbezitters binnen de 
gemeente Weert een brief over de nieuwe regels. Hiermee 
maakt de gemeente Weert duidelijk dat de hond een graag 
geziene vriend is, maar dat zijn baasje er voor moet zorgen 
dat er geen overlast door hondenpoep ontstaat.

Handhaving
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe beleid nageleefd 
wordt, wordt extra ingezet op handhaving, ook buiten de 
diensturen. In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd, 
maar handhaving gebeurt ook op basis van signalen over 
overlast door hondenpoep. Overlast kunt u melden bij 
de gemeente Weert via het Digitaal Loket op de website 
(formulier Melding openbare ruimte), via gemeente@weert.
nl of tel. (0495) 575 000. Poep van uw hond op de straat of 
stoep en ruimt u de uitwerpselen niet op? Dan kunt u een 
boete krijgen van € 90, -.

Nota hondenpoepbeleid
De uitgebreide toelichting over het nieuwe hondenpoep-
beleid is te lezen via de site van de gemeente Weert, 
www.weert.nl/hondenpoep.

13

kaarten
Houdt u ook zo van kaarten? Dan bent u iedere woensdagmiddag van 
13.30 tot 17.00 uur van harte welkom in de Oranjetref, Oranjeplein 1B.
Nu zijn er al een aantal die Rikken. Mocht u dat ook willen doen of heeft  
u de voorkeur voor een ander kaartspel, dan kan dat bij voldoende  
deelnemers ook worden gedaan.  
Er zijn meerdere tafels beschikbaar.
Kom gewoon eens een keer binnenlopen, allicht dat ook u hier al kaartend 
een aangename tijdsbesteding zult vinden.

Sinds 1 januari 2014 geldt in Weert binnen de bebouwde kom en in het IJzeren Mangebied een opruimplicht voor 
hondenpoep. Daar moet overal hondenpoep opgeruimd worden; op straat en op de stoep maar ook op de uitren-
gebieden (ravotterreinen) waar honden los mogen lopen en in de goot. Hondenpoep op straat of op speelterrein-
tjes zorgt voor veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch. 

Persbericht
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Behoud en vernieuw het Microhalcomplex als grote gemeenschapsruimte voor 
Weert-Zuid.

De gemeente Weert heeft door adviesbureau Hospitality Consultants laten onderzoeken 
hoe de faciliteiten in alle wijken worden gebruikt en op welke manier dit efficiënter kan. 
Hiervoor zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd over wat er aan faciliteiten is, het 
gebruik en wat zou kunnen blijven of verdwijnen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben  
diverse groepen en organisaties uit de wijk aangegeven dat het voor Moesel, maar ook 
voor heel Weert Zuid van groot belang is om een accommodatie te hebben waar grote 
evenementen gehouden kunnen worden.

In het laatste plan dat aan de gemeente is voorgelegd, zagen wij dat aan de gemeente 
wordt geadviseerd om in Moesel de Microhal, het Buurthuis en De Stegel af te stoten. 
Deze accommodaties zouden niet voldoende gebruikt worden om de kosten hiervan te 
kunnen verantwoorden. Daarop zijn verschillende personen en organisaties bij elkaar gaan 
zitten om te kijken of het mogelijk is om in Weert Zuid een grote zaal te kunnen houden. 
Een plek waar de harmonie kan repeteren en voorstellingen kan geven, waar de carna-
valsvereniging de Vêrkusköp kan repeteren en hun carnavalsfeesten kan vieren en waar 
anderen terecht kunnen voor een rommelmarkt of een volksdans avond.

Hierbij hebben we verschillende scenario’s bekeken en we zijn nu bezig een plan te maken 
om de Microhal en de Stegel om te vormen tot een multifunctionele accommodatie.  
Samen met de Microbar, PuntWelzijn, Harmonie Weert Zuid, de Vêrkusköp, de onderne-
mers van het Oranjeplein, de Wijkraad en de gemeente Weert onderzoeken we de  
mogelijkheden. Er zijn al vele inventariserende gesprekken gevoerd met belanghebbende 
verenigingen en organisaties en ook met de Wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren 
over de mogelijkheden. We zijn nu bezig met het opstellen van een exploitatieplan en het 
financiële kader.

Tijdens de bewonersavond van de wijkraad op 24 juni aanstaande zullen we dit plan en de 
te nemen stappen toelichten en de meningen peilen.

Wij roepen iedereen op die belang hecht aan een goede multifunctionele accommo-
datie om woensdag 24 juni aanwezig te zijn bij de bewonersavond in buurtcentrum 
Moesel.

participatiegroep hart van Moesel

24 juni 

Bewonersavond

buurtcentrum 

Moesel.

Voor vragen over de participatiegroep en ons plan kunt u contact opnemen met 
Mies van der Loo: mpvanderloo@home.nl, of Paul de Laat: p.delaat@sotiria.nl
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Vrijwilligers zijn voor Humanitas van onschatbare waarde.  
Zij ondersteunen jaarlijks ruim 57.800 mensen die het even 
niet in hun eentje redden. Jonge gezinnen met opvoedings-
vragen, mensen met financiële problemen, mensen in een 
sociaal isolement: dankzij de ondersteuning door Humanitas-
vrijwilligers kunnen al deze mensen de toekomst weer met 
vertrouwen tegemoet zien.

Onze missie is: Humanitas komt op voor een samen-
leving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen 
leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van 
elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt  
Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden 
van welzijn, wonen en zorg.

Waarom vrijwilligerswerk bij Humanitas?
Lijkt het je leuk om voor andere mensen een welkome 
steun in de rug te zijn in moeilijke situaties? Wil je iets 
doen voor een ander en wilt je er zelf ook iets van leren? 
Dan ben je bij Humanitas aan het goede adres.

Daarnaast is het een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding, 
het geeft je de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen,  
je leert nieuwe mensen kennen, je doet ervaring op, je  
kunt iets voor een ander betekenen, je kunt je talenten 
benutten, je krijgt waardering, soms als opstapje naar 
betaald werk, soms als tegenprestatie!
Humanitas kent 3 soorten vrijwilligers: uitvoerende vrijwilli-
gers, coördinerende vrijwilligers en bestuurlijke vrijwilligers. 
Momenteel zoeken we vooral uitvoerend en coördinerend  
vrijwilligers bij diverse van onze activiteiten in Midden-
Limburg.

Wat vraagt Humanitas van de vrijwilligers?
Elke activiteit is anders en vraagt van onze vrijwilligers ook 
andere vaardigheden. Wat alle vrijwilligers echter met elkaar 
gemeen hebben is dat van hen verwacht wordt dat zij:
Werken volgens de uitgangspunten van onze vereniging
Actief meedoen aan introductiebijeenkomsten, opleidin-
gen/trainingen/bijscholing en teamoverleg 4 tot 8 uur per 

week willen besteden aan het vrijwilligerswerk (meestal in 
overleg in te vullen).
Beschikken over de juiste kwaliteiten en vaardigheden
In sommige gevallen een verklaring betreffende het gedrag 
(VOG) kunnen overleggen.
Maar vooral verwachten we een actieve en enthousiaste 
opstelling naar de vereniging en naar onze deelnemers.

Wat heeft Humanitas vrijwilligers te bieden?
We verwachten veel van onze vrijwilligers, maar daar staat 
ook het nodige tegenover:
Cursussen, trainingen en bijeenkomsten via onze Humanitas 
Academie, begeleiding en persoonlijke aandacht, en de 
mogelijkheid om mee te denken over het beleid en werk 
van Humanitas.
Tevens bieden we natuurlijk een onkostenvergoeding voor 
de werkelijk gemaakte onkosten en een prettige en veilige 
werkomgeving inclusief een vrijwilligersverzekering

Interesse? Laten we dan eens kennismaken!
Voor meer informatie of aanmelding:
Website: www.humanitas.nl/afdeling/weert
Mail:  weert@humanitas.nl
Telefoon: 0495-586318

Of loop tijdens de openingstijden gewoon eens binnen 
op ons Infocentrum aan de Walburgpassage 54 te Weert. 

humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers 
voor diverse activiteiten in Midden-limburg

Humanitas-vrijwilligers doen ertoe!
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 JuNI
Zaterdag 13 juni 2015
Open Dag Slagwerkgroep 10:00 – 14:00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zie: www.harmonieweertzuid.nl 
Woensdag 17 juni 2015
Bestuursvergadering 19:30 – 21:00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Woensdag 24 juni 2015
Bewonersavond wijkraad Moesel 19:30 – 22:30 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zie: artikel elders in wijkkrant

 SEPtEMBER
Zondag 6 september 2015
(Kinder)braderie/Hobbymarkt 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Voormalige locatie Basisschool De Zevensprong/
Buurtcentrum Moesel
Zie: artikel elders in wijkkrant
Woensdag 9 september 2015
Bestuursvergadering 19:30 -21:00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Vrijdag 10 september, zaterdag 11 september en 
zondag 12 september 2015
Feestweekend Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Details worden t.z.t. bekend gemaakt, 
zie: harmonieweertzuid.nl

 OKtOBER
Zondag 11 oktober 2015
Najaarsmarkt Harmonie St. Joseph Weert-Zuid 
13:00 – 16:30 uur
Veiling: 13:20 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zie: harmonieweertzuid.nl 

Woensdag 14 oktober 2015
Bestuursvergadering 19:30 – 21:00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zondag 18 oktober 2015 
Najaarsmarkt Punt Welzijn 11:00 – 16:00 uur
Particulieren hebben de mogelijkheid om tafels te huren om hun 
tweedehands spullen te verkopen.  
Voor meer info: Buurtcentrum Moesel, tel.nr. 520331/ 
06-55344799 of via e-mail a.sensen@puntwelzijn.nl.
  
  NOVEMBER
Vrijdag 6 november 19:00 uur tot 
zaterdag 7 november 19:00 uur 
Spinning Marathon 
Locatie: Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
Zie: www.stichtingpiramiho.nl

Kienen
Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren  
V.V. De Vêrkusköp en Harmonie St. Joseph Weert-Zuid een 
gezellige kienavond in het Buurtcentrum Moesel aan de 
Christinelaan. Deze begint steeds om 20.00 uur en de zaal is 
om
19.00 uur open. U kunt niet alleen aantrekkelijke geldprijzen 
winnen, maar ook de jackpot. Dus, aarzel niet en ga eens een 
kijkje nemen. U bent van harte welkom!

Servicelijn
De Servicelijn van de gemeente Weert is bereikbaar op 
tel.nr. 57 50 00. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Info
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.wijkraadmoesel.nl.


