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MOESEL
Woord van de voorzitter
Beste bewoners van de wijk Moesel en andere geïnteresseerden,

We zijn alweer over de helft van het jaar heen en hebben weer veel activiteiten achter
de rug. Als wijkraad hebben we het afgelopen half jaar niet stil gezeten en zijn er
verschillende activiteiten geweest. Zo hebben we reanimatie/AED lessen georganiseerd,
is er een Senioren Dansmiddag geweest, zijn de kinderen los gegaan tijdens de Jeugd
Disco, hebben we een grootse Buitenspeeldag achter de rug en is ook de Avond4Daagse gewandeld. Veel activiteiten dus die we als wijkraad hebben georganiseerd en
ondersteund.
Maar dit alles kunnen we niet doen zonder de hulp van onze vrijwilligers. Zij hebben
uiteindelijk het echte werk gedaan en zonder hen was het ons nooit gelukt om deze
activiteiten plaats te laten vinden. Mochten er nu mensen zijn die denken, dat lijkt me
ook wel wat, helpen bij één of meerder van deze activiteiten, dan wij horen graag van u.
Stuur een e-mail of brief naar ons secretariaat (zie linker kolom hiernaast) en wij zullen
contact met u opnemen.
Andere punten waarmee we op dit moment mee bezig zijn, zijn de kruising Maaseikerweg/
Beatrixlaan, het controleren van de speeltuinen en het behoud van een ruimte voor
vergaderingen en activiteiten in de wijk.
In september hebben we weer een Braderie bij het Buurtcentrum Moesel en hopen u
daar te mogen ontmoeten.
In deze wijkkrant staat nog veel meer informatie over alle bovenstaande activiteiten en
het is zeker de moeite waard om hem helemaal te lezen.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, graag, wij vinden het fijn om reacties uit de
wijk te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Paul de Laat,
Voorzitter wijkraad Moesel
Lid commissie Sport, Onderwijs en Welzijn
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Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers

Jeugdinloop Njoy
Wij, kids en begeleiding van Njoy, zijn erg blij zijn met het crossveldje aan de
Christinelaan dat de wijkraad heeft aan laten leggen. We vinden het ook een beetje
“ons veldje” omdat we meegedacht hebben hoe het zou moeten worden en mee
hebben geholpen met aanplanten. Daarom ook maken we het regelmatig schoon.
We hebben daar zelfs speciale grijpers voor aangeschaft.
We zijn erg geschrokken van de hoeveelheid rommel die er op lag: blikjes, zakjes,
peuken; wel 5 plastic zakken vol. Maar nog erger was de hoeveelheid hondenpoep.
We begrijpen dat niet. Sinds enkele jaren is er overal opruimplicht in Weert.
Bovendien staat er een aardige boete tegenover als je je hier niet aan houdt.
We hebben geprobeerd om op een wat ludieke wijze hondenbezitters attent te maken
op deze opruimplicht. Drie grote borden, door ons beschilderd, (was wel weer een leuke
activiteit) hebben we geplaatst. We hopen echt dat het helpt want steeds met vieze
kleren en schoenen thuis komen is voor niemand aantrekkelijk en zeker niet voor onze
ouders.
Dus beste wijkbewoners, ruim uw rommel op en vooral hondenbezitters
laat ons niet in de hondenpoep spelen want als het weer het enigszins
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Wederom een

geslaagde discoavond!
!
superrrrrr gezellig

Op vrijdag 15 april was het weer zover: de discoavond voor de jeugd ….
Om 18:30 uur begon het feest voor de groepen 1 t/m 4.
Door de bijna 90 aanwezige jongens en meisjes werd er
volop gedanst op de muziek van ’’DJ Kimmeneed’’. Van
dansen krijg je dorst, dus we hadden voor ranja met wat
lekkers gezorgd. Dansschool ’’Fresh’’, bekend van het tvprogramma ’’Holland´s Got Talent’’,
verzorgde nog een geweldig optreden.
Om 20:00 uur werd iedereen weer opgehaald door de
ouders en stond de jeugd uit de hogere groepen al te popelen om binnen te mogen. Het wordt steeds drukker. Er
werden volop verzoekjes aangevraagd, uitbundig gedanst
en gezellig gebuurt. Sommige hadden nog nauwelijks tijd
om wat te drinken met wat lekkers erbij. Ook deze groep
werd getrakteerd op een optreden van dansschool

“Fresh”. Ongelofelijk, wat konden die jongens en meisjes
goed dansen, om jaloers op te worden!
Om 22:00 kwam er helaas een einde aan de gezellige en
druk bezochte avond.
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naar de foto´s die tijden
Zijn jullie nieuwsgierig
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Wijkraad Moesel
ie jeugd
Nelly v.d. Voort, commiss

Nieuwkomers (baby’s)
De afgelopen periode hebben we weer een aantal
pasgeboren baby’s en hun ouders kunnen verrassen
met een presentje. We werden steeds heel enthousiast
ontvangen. De wijkraad Moesel wenst alle
ouders heel veel geluk en gezondheid met
de kleine.
Wij willen graag alle baby’s die in de wijk
Moesel geboren worden verwelkomen.
Dus, 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.
Contactpersoon: Nelly van de Voort,
email: ammvoort1951@kpnmail.nl
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C o m m i s s i e S o c i a l e v e i l i g h e i d , Ve r k e e r e n W o n e n

Schetsontwerp T-kruising

Kruispunt Maaseikerweg/Beatrixlaan
Graag willen wij u bij deze informeren over de laatste stand van zaken aangaande het kruispunt
Maaseikerweg/Beatrixlaan.
Buurtschap Moesel 1, wijkraad Moesel en wijkraad
Graswinkel hebben veel tijd en energie in dit moeilijke en
gevaarlijke kruispunt gestoken. Het uitgangspunt was
het ontwerpen van een optimale rotonde variant voor het
kruispunt Maaseikerweg/Beatrixlaan met inachtneming
van alle aspecten en met als doel de gemeenteraad in
staat te stellen een keuze te maken voor de beste inrichting.
Op 29 februari werd door alle partijen unaniem afgesproken dat de rotondevariant (2) zoals op dat moment
gekozen door Buurtschap en wijkraden zou worden
aangepast met de voorgestelde verbeterpunten.
Helaas werd in het overleg van 25 april duidelijk dat de
op 29 februari besproken rotonde variant (2) niet de
goedkeuring van de gemeente kreeg. De in dit overleg
voorgedragen rotonde variant van de gemeente beantwoordde in geen opzicht aan de eisen en wensen van
Buurtschap en wijkraden.
Het overleg van 25 april bracht ons tot de overtuiging
dat het de gemeente aan de wil ontbreekt om met alle
verbeterpunten aan de slag te gaan en op die manier een
echte “op maat gemaakte” rotonde variant te ontwerpen.
Wij zijn dan ook bijzonder teleurgesteld dat, ondanks alle
inspanningen, alle (on)kosten en burgerparticipatie het
de gemeente met al haar kennis niet lukt om een veilige

rotonde variant voor deze locatie te ontwikkelen.
In het overleg is ook nog gesproken over de door het
college al eerder voorgestelde T-splitsingsvariant waarbij
wij van mening zijn dat dit beslist niet de juiste keuze is
(zie: onderstaand schetsontwerp).
Buurtschap Moesel 1 en de beide wijkraden beschouwen het overleg als niet constructief en zijn van mening
dat er nog steeds geen goed uitgewerkt rotonde-voorstel
voorligt, dat naar de gemeenteraad kan. Vanaf nu is de
keuze voor de beste kruispuntvariant een zaak van de
gemeenteraad.
Wethouder Litjens van de gemeente Weert heeft ons
laten weten dat het kruispunt Maaseikerweg/Beatrixlaan
pas wordt aangepast als de werkzaamheden bij
Het Palet klaar zijn.

Schetsontwerp door Buurtschap Moesel
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Bijeenkomst aanpassingen openbaar groen
op woensdag 29 juni 2016

De gemeente Weert wil graag met inwoners in gesprek gaan over de aanpassingen in het (onderhoud van het) openbaar groen. Daarvoor organiseert de
gemeente per wijk of dorp bijeenkomsten tussen maart en augustus 2016.
De informatieavond voor Moesel wordt gehouden op: woensdag 29 juni om
19:30 uur in het Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25.
Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomsten kijkt de gemeente samen met
de inwoners op welke plaatsen en hoe het openbaar
groen op een aantrekkelijke manier kan worden aangepast. Dat is nodig vanwege de bezuinigingsoperatie
waarvoor de gemeente de komende jaren staat. Ook in
de openbare ruimte moeten structurele bezuinigingen
worden behaald.
In de komende drie jaar wordt gekeken of er structureel
veranderingen in groenelementen kunnen worden aangebracht. Er kan worden bezuinigd door groensoorten
die intensief beheerd moeten worden om te vormen naar
een type met lagere beheerkosten. Voorbeelden daarvan
zijn: heesters kunnen worden vervangen door grassoorten of wisselperken door struikrozen. Aan de hand van
criteria wordt bepaald of groen omgevormd kan worden,
behouden moet blijven, gerenoveerd en/of heringericht
moet worden. De volgende criteria zijn daarbij van belang:

•
•
•
•
•
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Geef uw mening tijdens de bijeenkomsten
Uw mening is belangrijk voor het slagen van de plannen
voor het openbaar groen. Tijdens de bijeenkomst krijgt u
informatie over de aanpassingen in het openbaar groen
in uw wijk of dorp.
De gemeente licht toe wat de reden is voor de veranderingen, wat de criteria en doelstellingen zijn om keuzes te
maken. Ook maakt de gemeente duidelijk welke voorlopige keuzes er zijn gemaakt en waarom. Daarnaast legt
de gemeente uit wat er gaat gebeuren, wat de gevolgen
zijn van de wijzigingen, maar ook wat het voordeel is.
Daarna gaat de gemeente er samen met u over in
gesprek. Na afloop van alle bijeenkomsten neemt de
gemeente de input van iedereen mee in de beoordeling
en opstelling van het definitieve plan.

Geef
je
mening
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Klachten melden

bij de gemeente, hoe werkt dat?

Hebt u klachten over:
liggen
Stoeptegels die ongelijk

Dan kunt u die melden bij de gemeente via
telefoonnummer (0495) 575000.
U kunt klachten ook melden met behulp van
een digitaal formulier.

Gaten in het asfalt
Straatverlichting
Hondenpoep
en
Groen, bomen en struik

Online melden werkt als volgt:
• Ga naar www.weert.nl
• Op de startpagina (home) klikt u op het icoontje ‘klacht/
melding’
• U krijgt op de pagina ‘Melding openbare ruimte’ uitleg
over de gang van zaken.
• Voor het melden van uw klacht klikt u op
‘digitaal formulier’
Het is handig als u uw bsn-nummer
bij de hand houdt.

Zwerfafval
Ongedierte
Riolering
Straatmeubilair
riaal
Toestand van speelmate
Parkeren?

Nieuw melden via de app!
U kunt uw klacht ook doorgeven op uw
Smartphone via de ‘Met ons in Weert’ app.
Veel succes!

‘t Paad
‘t paad

nog vuuër des dich

van weeg tot graaf

nog vuuër des dich

hieët völ röstplaatse

de köpke leets kieke

en toen vör dich

vroge vae os aaf

de leste röstplaats

op weem zal oes kindje lieke

in zicht kwoom

en op ‘ne daag in juli

hebs dich gezagdj

kwooms te wi-j ‘ne wèrvelwíndj

‘‘t es good geweisj’

van ‘kiek heej bin ich’
gewoeën uniek, zoeë as eder kindj
Gedichten: Liza Hompes, Wieërt
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Beste buurtgenoten,
Wij wonen in een fijne buurt!
Helaas worden we ook geconfronteerd met minder gewenste
ontwikkelingen zoals criminaliteit, vandalisme en andere overlast.
Wie herkent niet de voorbeelden van inbraak of schade aan een auto,
geluidsoverlast, diefstal of (pogingen tot) inbraak.
Om onze woonomgeving leefbaar en veilig te houden vragen wij u daar zelf een steentje aan bij te dragen. Hoe willen we dat doen?
Zoals u weet heeft een aantal buurtbewoners recent het initiatief genomen om de
handen ineen te slaan en gezamenlijk te starten met het buurtpreventieteam en de
buurt WhatsApp. Daar kunnen zij uw hulp bij gebruiken!
Wat is een buurtpreventieteam?
Het buurtpreventieteam heeft als taak om preventief én actief duidelijk zichtbaar een
ronde te maken in de eigen buurt op verschillende dagen en tijdstoppen op die locaties
waar de inbraken hebben plaatsgevonden. De deelnemers van dit team maken actief
melding bij de politie van verdachte of criminele activiteiten. Ook adviseren zij buurtbewoners over veiligheidsonderwerpen.
De WhatsApp-groep
De deelnemers hebben via WhatsApp de mogelijkheid om elkaar te informeren over
verdachte situaties. Hierdoor is iedereen in uw buurt meteen alert en kan er informatie
worden verzameld die belangrijk is voor de politie.
Wij hebben uw hulp nodig!
De gemeente en de politie willen met u de samenwerking aangaan en we hopen dat
wij u kunnen overhalen om deel te nemen aan het veilig houden van uw eigen woonomgeving. Samen met u kunnen we dit in Weert-Zuid bereiken.
Wilt u zich aanmelden voor de WhatsApp-groep en/of het buurtpreventieteam dan
kan dat op de volgende manieren:
• Door een app-bericht te sturen naar 06-17386635.
• U kunt ook mailen naar buurtpreventieweert@gmail.com (vermeld hierbij wel uw
naam, achternaam, adres en telefoonnummer) of aanmelden via de Facebookpagina
https://www.facebook.com/buurpreventiekeent .
Tot slot
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met
Gerard Lenders, veiligheidscoördinator van de gemeente Weert.
Hij is telefonisch bereikbaar op (0495) 575443 en per mail op:
g.lenders@weert.nl.
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C o m m i s s i e O n d e r w i j s , S p o r t e n We l z i j n

OPA EN OMA-DAG
Donderdag 24 maart 2016 werd er op Brede School Moesel voor de derde keer een Opa en Oma-dag
georganiseerd. De grootouders van alle kleuters en van de peuters van de Kikkerpoel waren deze ochtend
welkom om een kijkje te komen nemen in de school.
Ze werden verwelkomd om 10.00u met een kopje koffie
en mochten op de tribune plaatsnemen. De kinderen waren
allemaal als haasje geschminkt en hebben gezorgd voor
leuke optredens, zoals liedjes, dansjes en versjes.
Daarna konden de grootouders samen met hun kind
meedoen aan verschillende activiteiten:
• Buiten met de paashaas eieren zoeken.
• Een gymactiviteit in de speelzaal.
• Luisteren naar een voorleesverhaal door de juffrouw
in de klas.
De peuters hadden een eigen programma.
Het was een geslaagde ochtend, de kinderen en hun
grootouders hebben enorm genoten van elkaar.
Heeft u een zoon of dochter in de leeftijd van twee jaar of
ouder en wilt u graag kennis maken met de school in de
wijk, neem dan contact op met dhr. Jos Ramakers,
directeur Brede School Moesel, tel.0495-536622.
Een rondleiding in de school, met name in de lagere groepen is altijd mogelijk, na telefonische afspraak.
U bent welkom op Stadhouderslaan 21, 6006 GJ Weert.
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Kinderdagverblijf De Kikkerpoel presenteert:

BUITEN GEWOON BEWEGEN VOOR PEUTERS
woensdag 22 juni

Geef je op,
want vol=vol!

Wie:		 Peuter (2-4jaar) o.b.v. een volwassene: vader, moeder, 		
		 oma, opa of oppas.
Wat:		 Workshop dansen met peuters gedurende een half uur.
		 Verzorgd door RICK.
Waar:		 Buiten, in de nabije omgeving van KDV De Kikkerpoel
Tijd:		 Groep 1: 15.00-15.30uur
		 Groep 2: 15.45-16.15uur
Hoe inschrijven? Loop even binnen bij KDV De Kikkerpoel.
		 Stadhouderslaan 21 Weert
		 (Ingang aan het parkeerterrein)
Of bel:		 0495-537403

Beweegmakelaar
Mijn naam is Esther van den Bor en ik ben Beweegmakelaar bij Punt Welzijn. Mijn taak is o.a. het in kaart brengen
van het sport- en beweegaanbod binnen de gemeente
Weert en het begeleiden en stimuleren van (kwetsbare)
burgers van Weert naar het bestaande sport- en beweegaanbod.

Ik zal als beweegmakelaar een belangrijke rol hebben
in het verbinden van vraag en aanbod op het gebied
van sport- en bewegen en het werven van vrijwilligers
(beweegmaatjes) om hierbij ondersteuning te bieden.
Om de burgers te kunnen informeren over het (aangepaste) aanbod in Weert kunnen ze kijken op www.
beweegnet.nl.
We hebben het Bewegen op Maat project ook weer
opgestart. Hierbij gaan vrijwilligers (maatjes) samen met
de deelnemer in de veilige thuissituatie eenvoudige oefeningen doen.(10 weken). Daarna kijken we of de deelnemer
al zelfstandig in beweging kan blijven.
Heeft u een sport- en/of beweegvraag of kent u iemand
die graag in beweging komt maar niet precies weet waar
en hoe?
Neem dan gerust eens contact op
Esther van den Bor
e.vandenbor@puntwelzijn.nl
Mobiel: 06-54210469
www.beweegnet.nl
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Voorzieningen op Moesel
Op 31 maart is de Intentieovereenkomst tussen de gemeente Weert,
Participatiegroep Hart van Moesel, Wonen Limburg en Punt Welzijn
getekend. We hebben afgesproken samen te onderzoeken hoe een
optimaal voorzieningenaanbod voor stadsdeel Weert-Zuid te realiseren.
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen sluiting van zowel het
Buurtcentrum Moesel als de Microhal. Daardoor zouden we 2 grote accommodaties verliezen in Weert-Zuid. Een projectgroep voert tot september 2016
een onderzoek uit naar de behoeftes in Weert-Zuid, de geschiktheid van de
bestaande accommodaties en welke opties er zijn om het huidige activiteitenniveau in Weert-Zuid te kunnen handhaven en huisvesten de komende jaren.
De Participatiegroep nodigt u, inwoners van Weert-Zuid, van harte uit mee te denken
en mee te werken aan dit onderzoek. In mei/juni levert het onderzoek enkele toekomstscenario’s op die we willen presenteren en uw denkbeelden en het draagvlak voor de
scenario’s te peilen. Begin juli bepaalt de projectgroep het voorkeursscenario, waarbij
de inbreng van de inwoners van Weert-Zuid nadrukkelijk wordt meegewogen. Daarna
gaat het onderzoeksresultaat het formele besluitvormingsproces in met B&W en de
gemeenteraad.
We verwachten dat er in de herfst van 2016 begonnen kan worden met het uitvoeren van
het door de raad genomen besluit. Wij zullen u via de sites van de wijkraden in WeertZuid, de gemeente, Wonen Limburg en de media op de hoogte houden van de vorderingen in het onderzoek en straks ook bij de uitvoering van de plannen.
We hopen 2e week van mei te kunnen vertellen hoe u te betrekken in de plannen.

atieogerseoelp
De Paarr tticvip
H an M
Info: mies@vanderloo-ament.nl
Tel. 06 37660625
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Reanimatie AED
herhaling cursus

Afgelopen voorjaar hebben weer 9 personen deelgenomen
aan de jaarlijkse reanimatie / AED herhalingsles.
Tijdens de avond is er door iedereen weer fanatiek geleerd
en geoefend. Om het leren eens anders te doen werden
we verrast met een quiz in de vorm van een domino spel.
Naast dat iedereen dit erg leuk vond hebben we er ook
allemaal weer van geleerd en doordat je actiever bezig bent
met de lesstof onthoud je het ook nog eens beter.
Na het theoretische gedeelte hebben we onze kennis
mogen testen op 3 poppen. Hierop hebben we de theorie
mogen toepassen. Hierbij heeft iedereen geoefend met het
reanimeren, maar ook met het toepassen van de AED.
Aan het einde van de avond was iedereen weer bijgespijkerd
en kunnen we er weer een jaar tegenaan.
Als u interesse heeft om mee te doen aan de volgende
herhalingsles kunt u dit laten weten door een e-mail te
sturen naar info@wijkraadmoesel.nl.

SAMENFONDS0495
Vrijwilligersorganisaties in Weert kunnen bij het Samenfonds0495 een sponsoraanvraag doen. Op de website
van het Samenfonds staan de criteria vermeld en vindt u
het aanmeldformulier voor een aanvraag.
Het Samenfonds0495 is een initiatief van Stichting Punt
Welzijn, Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK), Stichting voor Verpleeg, Verzorging - en
Woonfaciliteiten Land van Horne en Stichting Sponsorwinkel Weert. Het Samenfonds0495 werkt daarnaast samen
met en wordt gesteund door: Goed Bezig Weert en Lokale
Fondsen Nederland. Het fonds is ook steeds op zoek naar
nieuwe samenwerkingspartners! Doet U ook mee?
Het Samenfonds0495 is een stichting die ernaar streeft
mensen bij elkaar te brengen om het samen leven in de
eigen omgeving te verbeteren. Daarvoor werft het Samenfonds0495 inkomsten. Ook wil men graag samenwerken
met andere fondsen, het bedrijfsleven en serviceclubs.
Natuurlijk kunnen ook particulieren een donatie doen.
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Naast het steunen van mooie en belangrijke initiatieven wil
het Samenfonds0495, uiteraard samen met andere partijen, belangrijke maatschappelijke thema’s op de agenda
zetten en steunen. Prachtig zoals we elkaar kunnen helpen
en vaak genoeg komt er geen cent aan te pas. Materialen
beschikbaar stellen, de handen uit de mouwen steken,
advies geven: ‘t is net zo belangrijk als geld. Maar vaak is
er (ook) geld nodig.
In Weert, Nederweert en Cranendonck zijn allerlei organisaties actief om de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan
dankzij de inzet van veel vrijwilligers, subsidie van de
gemeente, eigen inkomsten en soms ook donaties. Maar
af en toe heb je een extra stimulans nodig. Dan kan je een
beroep doen op het Samenfonds0495.
Voor alle info:
info@samenfonds.nl
www.samenfonds.nl
0495 - 697 900

Nieuws vanuit het Gezondheidshuys
Vallen Verleden Tijd
Jaarlijks lopen veel mensen letsel op als gevolg van een val.
Vooral bij zelfstandig wonende senioren is er sprake van
een verhoogd valrisico en kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Jouwfysio wil u namens MDS Weert en TopZorg Nederweert
graag informeren over haar cursus valpreventie: Vallen Verleden Tijd (VVT). Dit is het enige valpreventie-programma
voor gezonde ouderen in Nederland, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het effectief is. Deelnemers geven
aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en
minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke
gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur per les en wordt
gegeven in een groep van 10 personen. Er wordt geoefend
met situaties uit het dagelijkse leven. Voorafgaand aan de
cursus vindt waar nodig , een multidisciplinaire valrisicoanalyse plaats. Op basis van deze analyse worden individuele
aandachtspunten vastgesteld.
Bij voldoende deelnemers gaat de cursus binnenkort weer
van start, op dinsdag van 15.30u tot 17u. De cursuslocatie
is dit keer sporthal De Bengele in Nederweert. De prijs van
de cursus bedraagt €190. Verschillende zorgverzekeraars
verstrekken een eenmalige vergoeding voor een cursus
valpreventie, vanuit de aanvullende verzekering.
Meer informatie of aanmelden? bel 0495-796959 of
mail naar wij@jouwfysio.nl
Zorg aan diabetes patiënten verder verbeterd
Diabetespatiënten krijgen vaak te maken met meerdere
hulpverleners (disciplines). De huisarts is samen met de
praktijkondersteuner de eerst verantwoordelijke voor de
begeleiding, maar vaak wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de diëtiste, de medisch pedicure of de podotherapeut. Iedere hulpverlener is gespecialiseerd in diabetes
vanuit zijn eigen achtergrond.
Binnen Het Gezondheidshuys is intensief samengewerkt
om precies helder te krijgen wie wat doet. Zo kreeg iedere
discipline goed zicht op wat de ander te bieden heeft en zijn
korte lijnen ontstaan bij vragen. Vaak is er dagelijks contact
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tussen disciplines over wat het beste is voor een patiënt.
Zo volgen sommige diabeten actief bewegingslessen bij
JouwFysio of laten hun voeten verzorgen bij de medisch
pedicure.
Of een patiënt krijgt psychologische ondersteuning, omdat
een aantal ingrijpende veranderingen in zijn leven een
zodanige stressreactie teweeg hebben gebracht dat de
bloedsuikers ervan ontregelden. Een paar bezoeken aan de
psycholoog kunnen iemand dan enorm helpen om weer in
balans te komen.
En een eventuele bijwerking van een medicijn is snel kortgesloten met de apotheek.
Het samenwerken binnen hetzelfde “huys” maakt dat de
patiënt met diabetes de juiste zorg krijgt die persoonlijk op
uw situatie is afgestemd.
Alles bij elkaar een mooi totaalplaatje onder één dak!
Internist in de huisartsenpraktijk
Sinds 1 januari is om de week op donderdagmorgen een
internist aanwezig in de huisartsenpraktijk van Wolters en
Janssen.
Patiënten kunnen éénmalig door de internist worden gezien, in de vertrouwde huisartsenpraktijk dicht in de buurt.
Het gaat om een zogenaamd “meekijk” consult.
De internist, die niet verbonden is aan het ziekenhuis, ziet
de patiënt eenmalig. Hij wordt geen behandelaar maar geeft
advies aan de huisarts of praktijkondersteuner. Dit vergroot
de kennis binnen de praktijk. Het gaat om het “inhuren” van
de expertise van de internist. Dit consult gaat niet af van het
eigen risico.
Met de informatie van de internist kan de huisarts zijn
behandeling aan de patiënt optimaliseren. Het gaat om een
proef van 1 jaar.
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Vrouwendag
enheim

Column geschreven door Beppie Ott

Ondanks dat het nog erg fris is, schijnt het zonnetje
uitbundig. Een perfecte dag voor ons jaarlijks uitstapje.
Het plan is om eerst naar het Museum van de Vrouw te
gaan. We bewonderen het gerestaureerde gebouw en
gaan verwachtingsvol naar binnen… niemand te zien!
In het inpandige VVV-kantoor wordt ons verteld dat
het museum gesloten is wegens het opstellen van een
nieuwe expositie. Dat hebben wij weer.
Dan eerst maar koffie.
‘Goedemiddag meisjes,’ zegt de jonge ober als hij ons
bij binnenkomst begroet. Oké, deze jongeman weet
natuurlijk best hoe hij een stel vrouwen van middelbare
leeftijd moet paaien, maar toch, het klinkt leuk. We zijn
het er snel over eens dat shoppen het enige alternatief
is. Als we in de loop van de middag wat leuke kleding
scoren tegen ‘uitverkoop’ prijzen, heeft niemand het
meer over het museum.
Tegen vijven rijden we naar Roermond waar we een
tafel in een restaurant hebben besproken. Alweer zo’n
jonge ober. We bekijken de menukaart en maken het
de jongeman heus niet moeilijk met onze dieetwensen.
Ik bedoel maar, het staat zelfs op de kaart dat ze daar
graag rekening mee houden. Dus hoe ingewikkeld is
het dan als we hem doorgeven dat we er een gluten-allergie, een aardbei- en noten allergie en een vegetariër
bij hebben? Ik heb ook niet het idee dat we hem
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zenuwachtig maken vanwege de tijdsdruk die we hem
opleggen, omdat we kaartjes voor het theater hebben.
Twee van ons bestellen een driegangen menu, want dat
scheelt een stuk. Nou, die vlieger onder het mom van
wie bin zuunig gaat helaas niet op, want we hebben
vanwege de voorstelling geen tijd meer voor het nagerecht. Een snel kopje koffie en dan moeten we gaan.
Uitbuiken tijdens een vlotte wandeling naar het theater
is wel lekker, behalve als je hoge hakken draagt, dan
is het eerder een beproeving. Enigszins buiten adem
komen we aan in het theater. Het is al druk in de foyer.
Vrouwen, vrouwen en nog eens vrouwen. Niet vreemd
gezien de voorstelling. We hebben kaartjes voor de
Theaterkomedie Opvliegers. We besluiten onze jassen
af te geven in de garderobe. ‘Nee, je hoeft echt niet
bang te zijn dat je jas kwijt raakt.’ ‘Ja, ik weet dat het
een echt leren jas is.’ ‘Kom nu maar, de voorstelling
begint bijna.’
De voorstelling is een feest van herkenning. Het thema
Opvliegers wordt gedurende de hele voorstelling
geïllustreerd door één van mijn vriendinnen. Ik weet niet
hoe vaak ze haar jasje aan en weer uit heeft getrokken.
Op den duur hangt ze het om haar schouders, wel zo
handig. Na een staande ovatie op het einde wacht ons
een drankje in de overvolle, benauwde foyer. Het is een
gekakel van jewelste. We besluiten te gaan en nadat
we onze jassen hebben gehaald – inclusief de echt
leren jas – zoeken we een rustiger café op voor een
laatste afzakkertje. Het zonnetje is inmiddels onder, nu
is het alleen nog maar fris, maar het was een perfect
uitstapje.

JUNI 2016, Jaargang 17, nummer 2

17

W IJKKRANT

MOESEL

Eetpunten op Moesel en Keent
De vrijwilligers van het Eetpunt Oranjeflat op Moesel heten
u graag welkom in hun eetpunt. De maaltijden worden van
maandag tot en met vrijdag en op zondag om 12.00 uur
geserveerd in de Oranjetref in de Oranjeflat (Oranjeplein 1b,
1ste etage, naast de lift). De prijs voor een 3-gangen
maaltijd is € 8,00. U heeft de keuze uit 2 verschillende
menu’s. Ook met dieetwensen kan rekening worden
gehouden.
Een eetpunt is een plaats van ontmoeting, komt u ook?
Tijdens een maaltijd kunt u ongedwongen met andere
mensen praten, de buurman of buurvrouw ontmoeten,
even bijpraten met een kennis, u kunt uw verhaal over de
dag kwijt en ondertussen geniet u van een evenwichtige
warme maaltijd. Dankzij de vrijwilligers heeft u het gevoel
dat u in een huiskamer zit.
Heeft u interesse?
Dan kunt u zich aanmelden tijdens de openingsuren van
het eetpunt, tussen 11.30 uur en 13.00 uur in de Oranjetref of telefonisch via 0495-544301. In verband met het
verwerken van de bestellingen, dient u zich minimaal
4 werkdagen van te voren aan te melden.

Eetpunt Keenter Hart
Ook de vrijwilligers van het Eetpunt Keenter Hart heten de
inwoners van Weert-Zuid van harte welkom.
Iedere woensdagavond om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)
staan de gedekte tafels voor u klaar. U kunt dan van een
3-gangenmaaltijd genieten voor slechts € 5,50.
Het eetpunt is een initiatief van diverse organisaties.
De coördinatie is in handen van Punt Welzijn. Het idee
van een eetpunt ontstond in het geregelde overleg dat
deze organisaties hebben met de gemeente Weert om de
buurtparticipatie in de Weerter wijken te vergroten. Het
wijkcentrum Keenter Hart beschikt over een voortreffelijk
uitgeruste keuken en het koken gebeurt door vrijwilligers
uit de wijk.
Heeft u interesse?
Dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 12.00 uur voorafgaand aan de woensdag dat u wilt komen eten, opgeven
via e-mail: p.van.horne@puntwelzijn.nl of op nummer
0495-462090. Even binnen lopen bij het Keenter Hart kan
natuurlijk ook.

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 			

0800-1881

Algemeen Maatschappelijk Werk 			

088-6560600

Storing tv (kabel) 			

0800-1682

Storing water 			

0800-0233040

Politie. Wijkagenten: 			

0900-8844

Ralph Meulendijks, Mustafa Çelik en Tonny Putman
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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Molenmarathon op Annamolen Keent
Vrijwillige molenaars draaien, met hulp van de molengidsen en andere vrijwilligers van de Molenstichting
Weerterland, op 25 en 26 juni 24 uur onafgebroken op de Sint Annamolen van Keent.
Drejje van Drej wis Drej is de slogan van deze campagne.
Met deze draaimarathon willen de molenvrijwilligers geld inzamelen ten bate van de Stichting OntspanWater
die in Weert ijvert voor de realisatie en het exploiteren van een (minimaal) 34°C bad voor ontspanning, therapie
en verlichting.
In de 24 uur dat de molen draait, de molenvrijwilligers
hopen en vertrouwen op een stevige bries, wordt het aantal
omwentelingen dat de molenas maakt, geteld. Bedrijven,
instellingen en organisaties kunnen de draaimarathon
steunen door een bedrag per omwenteling te sponsoren.
Óók particulieren kunnen meedoen en hun waardering
voor de actie en voor stichting OntspanWater laten blijken.
Dat kan door ook een bedrag per gemaakte asomwenteling
te doneren. Steunen kan al vanaf 1/10 eurocent per
omwenteling of met een vast bedrag naar keuze.
Tijdens het etmaal dat de Sint Annamolen ononderbroken
draait, zijn er in de molen rondleidingen, kleinschalige
culturele optredens (muziek, poëzie, zang, voordrachten,
theater) en worden bij de molen omlijstende activiteiten

gehouden zoals de ‘Rondjes rond de Molen’.
Op zondag vanaf 10 uur wordt bij de molen een (buurt)
markt georganiseerd.
Molenstichting Weerterland is nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens deze 24-uurs marathon de organisatie
terzijde willen staan en hand- en spandiensten verrichten.
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arathon.w
www.molenm

E-mail: molenmarathon@ziggo.nl • Tel: 06-111334446
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Activiteitenagenda

Kienen

Oproep

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. 57 50 00. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.

ngen of ideeën?
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• Hebt u een lekker rec
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• Hebt u andere zaken
Wij horen graag van u!
esel.nl of
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Info
Kijk voor meer informatie op onze website
www.wijkraadmoesel.nl.
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Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

O K TO B E R
Zondag 9 oktober
Najaarsmarkt (met boekenmarkt) Harmonie St. Joseph
Weert-Zuid
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:00 – 16:00 uur (veiling: 13:45 uur)
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl
Zaterdag 22 oktober
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 23 oktober
Najaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Entree gratis!
Wilt u als particulier graag een tafel huren, dan kunt u
contact opnemen met het Buurtcentrum Moesel,
tel.nr. 520331 of 06-55 34 47 99

JUNI
Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni
Molendraaimarathon “Drejje van drej wis drej”
St. Annamolen Keent
Keenterstraat 1
Aanvang: van zaterdag 15:00 – zondag 15:00 uur
Meer info: www.molensinweert.com
Woensdag 29 juni
Inspraakavond Omvorming Groen wijk Moesel
Organisatie: Gemeente Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 19:30 uur
Zaal open: 19:00 uur
SEPTEMBER
Zondag 11 september
Hobbymarkt/Braderie
Adres: grasveld Christinelaan
(bij slecht weer: Buurtcentrum Moesel)
Aanvang: 13:00 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl

