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Berichten van het Bestuur

Stichting Wijkraad Moesel heeft tot doel het bevorderen van de woon- en leefsituatie in
de wijk Moesel. Zij tracht dit te bereiken door het zelf daartoe initiatieven nemen, dan wel
door groeperingen, in- en extern de organisatie, daarin te stimuleren, te begeleiden en/of
te steunen.
Wijkraad Moesel organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de wijk. Deze worden
deels uit het wijkraadbudget en deels uit de gemeentelijke Leefbaarheidagenda, MijnStraatJouwStraat, betaald. Een bekend voorbeeld hiervan is o.a. de Discoavond voor de
jeugd, Halloween en de Buitenspeeldag.
MijnStraatJouwStraat is een initiatief van de wijk- en dorpsraden in Weert, de Gemeente,
Punt Welzijn, Politie Limburg Noord en Wonen Limburg. Hiermee proberen we bewoners
in de wijk te stimuleren om mee te doen bij het verbeteren van de buurt. MijnStraatJouwStraat is ook wel bekend onder de naam Leefbaarheidagenda. Jaarlijks wordt een Leefbaarheidagenda opgesteld per wijk waarin circa vijf activiteiten opgenomen staan die dat
jaar worden uitgevoerd.
Om dit alles mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers het hele jaar bezig om alles in goede
banen te leiden en de verloop van alle activiteiten goed te laten verlopen. De wijkraad kan
niet zonder ondersteuning en medewerking van de bewoners en verenigingen in Moesel.
Ook zijn wij als wijkraad afhankelijk van de gemeente en haar ambtenaren. Veel activiteiten
moeten door de gemeente worden ondersteund, zoals de aanleg van verlichting, afvalbakken, speeltoestellen, zitbanken, groenvoorziening, onderhoud speeltuinen en de veiligheid
in onze wijk.
Helaas verloopt de communicatie met diverse ambtenaren niet altijd naar wens: geen
antwoorden op mail, telefoon wordt niet beantwoord. Ook afspraken worden vaak niet
nagekomen zoals bij het plaatsen van speeltoestellen, verkeersveiligheid oversteek
J.W.Frisolaan en het bekende voortuinenproject.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen binnen de gemeente en de contacten via een aantal
personen verloopt gewoonweg goed, o.a. de medewerking onlangs bij de aanleg van de
fietscrossbaan aan de Christinelaan. Dit zijn echter positieve uitzonderingen.
Na alles op een rij te hebben gezet heb ik als voorzitter van de wijkraad Moesel besloten
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om mijn vrijwilligersfunctie per 1 januari 2015 neer te leggen. Ik stop ook met de commissie
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen.
Ik kan en wil de energie niet meer opbrengen om, mede door mijn slechte gezondheid,
zowel met de gemeente, de verenigingen en de inwoners van Moesel het werk te doen dat
van de wijkraad en mij als voorzitter en commissielid wordt gevraagd. Het geeft mij niet
meer de voldoening en motivatie die nodig is om dit vrijwilligerswerk goed te blijven doen.
Ook bestuurslid Ine Weegels heeft besloten om haar functie per 1 januari 2015 neer te leggen.
Ine is bijna 10 jaar actief: 8 jaar als contactpersoon in de commissie Onderwijs, Sport en
Welzijn en 2 jaar als lid van deze commissie. Verder is zij sinds 2008 redactie/contactpersoon van de wijkkrant, doet veel werk voor de commissie Jeugd en is begeleidster bij
het vroeger mini-Walhalla, nu Njoy.
Roland Häszler
Voorzitter

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 omadag op Brede School Moesel
Op 17 april jl. was het opa- en omadag op Brede
School Moesel. De kleuters van de groepen 1 en 2
mochten hun oma en opa uitnodigen om een kijkje
in de school te nemen.

Onder het genot van een beker koffie en een koekje
mochten de grootouders plaatsnemen op de tribune
in de hal.
De kleuters gaven een spetterende voorstelling: als
geschminkte paashaasjes zongen ze liedjes, maakten
een dansje en brachten versjes ten gehore.
Met een luid applaus werd het optreden van de kleuters
gewaardeerd door hun opa’s en oma’s.
Daarna kwam de paashaas op bezoek en mochten de
kleuters met opa en oma op de speelplaats paaseitjes
zoeken. Ook mochten de grootouders in het klaslokaal
van hun kleinkind naar een voorleesverhaal van de juf
luisteren. Tot slot gingen de kinderen naar de speelzaal
waar opa en oma konden helpen bij het klimmen, glijden
en balanceren op de toestellen.
Al met al een leuke ochtend voor opa, oma en de kinderen.

2

Juni 2014, Jaargang 15, nummer 2

Jeugdinloop Njoy
Molenproject
In het kader van 600 jaar Weert zijn door Weerter dichters sonnetten gemaakt die betrekking
hebben op alle molens in Weert en die daar nu uiteraard ook te zien/lezen zijn.
Dat leek ons ook wel wat voor de jeugd van Njoy. Na eerst de St. Annamolen op Keent
bezocht te hebben, kregen de kinderen les in gedichten maken onder leiding van Paul Sterk
en Anki Raemaekers. T-shirts werden bewerkt met stiften en mooie collages gemaakt van
uitgeknipte letters en foto’s. Dit moest natuurlijk allemaal betrekking hebben op molens.
Deze collages werden tentoongesteld in het buurthuis en de mooiste gedichten werden
voorgedragen in het radioprogramma van WeertFM. Deze gedichten waren van Tina, Laila,
Rowan en Jeremy van Brede School Moesel en Joey van het Palet. In het programma
werden ze ook geïnterviewd waar Joey de opmerking maakte:
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Wilt 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@puntwelzijn.nl, tel. 06-19010304.
Of met Ine Weegels, commissie Onderwijs, Sport en Welzijn:
ineweegels@planet.nl
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BuurTerras
DHet BuurTerras is een rijdend terras waarmee opbouwwerkers van Punt Welzijn de wijken, dorpen en buurten
van Weert bezoeken. Op het BuurTerras komen buren
met elkaar in gesprek, leren zij elkaar kennen, worden
samen activiteiten ondernomen en ontdekken zij dat er
op elkaar gerekend kan worden als dat nodig is.
Het BuurTerras is toegankelijk voor iedereen.
Op 22 mei was de standplaats Dillenburg en op 3 juni
Moeselplein. Iedereen was van harte welkom om hier
koffie of thee te komen drinken met een lekker plakje
cake er bij. Voor de kinderen was er ranja. Wonen Limburg
zorgde voor een springkussen. Dat het BuurTerras op
Dillenburg en Moeselplein stond had ermee te maken dat
Punt Welzijn en de Wijkraad graag willen weten wat er in
de verschillende delen van Moesel allemaal speelt. Om dit
goed in kaart te brengen is Rob Peters, stagiaire bij Punt
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Welzijn, bezig met het maken van een wijkanalyse.
Tijdens het BuurTerras konden de aanwezigen dan
ook een enquêteformulier invullen.
Over de uitslag wordt u later geïnformeerd.
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EHBO aan baby’s en kinderen
Oproep aan ouders en grootouders

Toegang
is
GRATIS

Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen na een ongeval thuis behandeld of op de
Spoedeisende Hulp-afdeling. Jonge kinderen van 0-4 jaar lopen het grootste risico!
Zij vallen bijvoorbeeld van de trap of de commode. Ook vergiftiging is onder deze groep
een veelvoorkomend ongeval. Gelukkig bent u als ouder of grootouder altijd in de buurt
van het kind en kunt u EHBO verlenen als dat nodig is… Toch? Weet u eigenlijk wel wat
u moet doen als uw kind iets overkomt?
Indien belangstelling bestaat voor dit onderwerp wil de wijkraad in het najaar/winter
een cursusavond organiseren waar de basishandelingen worden uitgelegd.
Laat ons weten of u belangstelling hebt via info@wijkraadmoesel.nl

Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers

Fietscrossbaan aan de Christinelaan
Omdat het bestuur van de wijkraad en jeugdinloop Njoy vonden dat het veldje aan de
Christinelaan er maar zielig bij lag werd een enquête gehouden onder de omwonenden
wat de wensen/ideeën waren. Het werd een fietscrossbaan voor de jeugd.
Door een forse financiële bijdrage
van Wonen Limburg en de medewerking van de gemeente (vooral
Theo Huijbers), Punt Welzijn en
buurtbewoner Ron van de Port
die via zijn werkgever de grondwerkzaamheden regelde, kon begin april al met de aanleg worden begonnen. Er kwamen mooie heuveltjes
die meteen door de kinderen in gebruik werden genomen.
Een feest om te zien. Maar omdat het erg droog was
kwam er enorm veel stof vrij wat niet altijd leuk was

voor de omwonenden want zij bleven auto’s en ramen
wassen. Gelukkig werd op 22 april gras gezaaid. Dat
was weer minder leuk voor de kinderen want er mocht
minstens zes weken niet gecrost worden. Daar hebben
ze zich vrij goed aangehouden. Complimenten hiervoor!!
Helaas gold dat niet voor enkele pizzabezorgers die het
jonge gras plat reden met bromfietsen.
Op zaterdag 3 mei werden door de wijkraad met hulp
van omwonenden, kinderen en leiding van jeugdinloop
Njoy en vrijwilligers struiken geplant rondom het veld. >
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Ruim 200 planten gingen de grond in en werd er nog
een apart veldje aangelegd met bloeiende planten.
De eerste struik werd geplant door Aniek Burger van
Wonen Limburg.
Wij danken de leverancier die de planten met korting
leverde.Door de forse regenbuien groeide het gras erg
goed en kon de opening gepland worden. Maar daarvoor
moest eerst in de nieuwe aanplant geharkt en geschoffeld worden om het veld er piekfijn uit te laten zien.
Feestelijke opening
Op woensdag 4 juni werd bij de opening het lint doorgeknipt door wethouder Harrie Litjens en Aniek Burger
van Wonen Limburg en konden de kinderen eindelijk de
baan opstormen, een enkeling met een versierde fiets.
Zij trokken zich niets aan van de plotseling opkomende
regenbui. Gelukkig klaarde het snel weer op.
De wijkraad is trots dat de baan op zo’n korte termijn,
in overleg met de omwonenden, gemeente en Wonen
Limburg gerealiseerd kon worden. Dank aan iedereen
die dit mogelijk heeft gemaakt. De kinderen kunnen

er veel plezier aan beleven.
We hopen voor de kinderen,
ouders en omwonenden dat de crossbaan een gezellige
nieuwe attractie in Moesel wordt. We merkten dat er bij
de plantdag op 3 mei weinig omwonenden waren en bij
het harken en schoffelen op 2 juni was er niemand terwijl
iedereen een uitnodiging had ontvangen. Ook bij de
opening waren er ook maar weinig bewoners. Dat viel ons
tegen. Laten we met elkaar de komende zomermaanden
het gebruik stimuleren. Mochten er vragen of problemen
opkomen, loop er niet mee rond en laat het ons weten.
En laat het vooral ook weten als het leuk is. Dat laten we
ook graag zien in de wijkkrant en op de website.
De wijkraad ontving tijdens het gezellig samenzijn na de
opening de aangevraagde subsidie bij het Samen- doen
fonds voor de crossbaan in de vorm van een cheque van
500 euro uit handen van Mieke Crolla van Punt Welzijn.
Tot onze verrassing was er ook nog een cheque van 500
euro van de Sponsorwinkel, ook aangeboden door Punt
Welzijn. Hartelijk dank hiervoor.

Disco avond

Conclusie:

De tweede discoavond voor de basisschoolleerlingen was wederom een groot succes!
Van de groepen 1 tot en met 4 waren er ruim 100 kinderen, het was dus nog drukker dan
vorig jaar. DJ Sendeman zorgde voor een gezellige sfeer en de kids deden heel enthousiast
mee, ook met de workshop. De beste dansers en danseressen kregen zelfs nog een
prijsje.
Halverwege de avond was er voor iedereen ranja en een lekker chocolade ei. Om acht
uur was het feest voorbij en er waren nog veel kinderen die niet naar huis wilden. Maar
helaas, de tweede groep stond al te popelen om binnen te mogen en te gaan dansen.
Ook voor hen was er ranja met wat lekkers. Tijdens de workshop bleek dat er op Moesel
nog heel wat talent te vinden is. Bij deze groep waren er ongeveer 80 kinderen, dus ook
drukker dan vorig jaar.
De discoavond voorziet in een behoefte en is dus zeker voor herhaling vatbaar!
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Buitenspeeldag
11 juni 2014
Met fantastisch weer opende de nieuwe wethouder Paul Sterk de buitenspeeldag.
Heel sportief ging hij de stormbaan op, al viel hem dat niet mee. Ook dit jaar werkten
we weer samen met de wijkraad Graswinkel. Zo’n 400 kinderen vermaakten zich prima
met diverse attracties en spelletjes. Naast de stormbaan was er veel belangstelling voor
o.a. het kruisboogschieten, touwtjestrekken, het springkussen, een glijbaan voor de
allerkleinsten, fietsen met excentrische wielen en een hockeyclinic.
Kinderen vinden het altijd leuk om geschminkt te worden. Ondanks de inzet van drie
enthousiaste dames was er toch een lange rij van kinderen die geduldig op hun beurt
wachtten.
Ook veel ouders zaten gezellig bij elkaar; sommigen hadden zelfs dekentjes meegenomen.
Op verzoek van de kinderen was de middag met een halfuur verlengd.
We danken alle vrijwilligers zonder wie deze middag niet mogelijk was geweest en ook
DJ Sendeman die weer zorgde voor fijne 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 en verbeteren van de leefbaarheid in Moesel.
Contactpersoon: Nelly v/d Voort E mail: ammvoort1951@kpnmail.nl
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Geslaagde open dag Gezondheidshuys
Op zaterdag 15 maart jl zette het Gezondheidshuys haar deuren open voor patiënten,
buurtbewoners en andere belangstellenden.
Zo’n duizend mensen bezochten het nieuwe gezondheidscentrum aan de Oudenakkerstraat en kregen een rondleiding. Zo kon men een kijkje nemen achter de schermen
van de 10 praktijken die in het Gezondheidshuys zijn
gevestigd: Apotheek Zuijdgeest, Huisartsenpraktijk Wolters
& Janssen, Medipsy, Verloskundigenpraktijk Weert,
Jouwfysio, Podotherapie Verhoeven, diëtistenpraktijk
Mirjam Coolen, medisch Pedicurecentrum, logopedische
praktijk Ellen Schouten en osteopathiepraktijk Gertsen.

Om 14 uur was de officiële opening door Wethouder
Harry Coolen. Hij onthulde het grote bewegwijzeringsbord
in de centrale hal dat de samenwerking symboliseert.
De opening werd opgeluisterd door de sambadrumband
Los Zandtos. Het Gezondheidshuys is inmiddels volledig
in gebruik en ook de aankleding rondom het gebouw is
voltooid. Zo zijn de fietsenstallingen en bewegwijzeringzuilen geplaatst en zijn de perken ingeplant.
De zorgaanbieders kijken terug op een geslaagde dag.
Het is prettig om patiënten/buurtbewoners in een ontspannen sfeer te treffen en niet alleen een toelichting te kunnen
geven op het gebouw en de nieuwe mogelijkheden maar
ook alle vragen van de mensen te beantwoorden.
Meer informatie is te vinden op
www.hetgezondheidshuys.nl

Vrijmarkt
voor kinderen en volwassenen
Wijkraad Moesel heeft het plan een vrijmarkt te organiseren op zondag 14 september
aanstaande. Kinderen die overbodige spullen willen verkopen voor een prikkie zijn
welkom. Wel zelf een dekentje of iets dergelijks meenemen om je spullen op te leggen.
Volwassenen met een hobby in de breedste zin van het woord: van breien tot bakken,
tekenen, schilderen, borduren, wenskaarten maken etc. nodigen we ook uit.
U mag uw eigen producten daar presenteren en ook verkopen. De wijkraad zal voor gratis
marktkraampjes zorgen.

llen
Wij heten u a
lkom!
van harte we

Graag even aanmelden voor deelname bij info@wijkraadmoesel.nl
of bij een van onze leden, zie website, www.wijkraadmoesel.nl
De vrijmarkt zal plaatsvinden op 14 september van 13.00 t/m 17.00 uur op het terrein van
de fietscrossbaan aan de Christinelaan. Tevens zal het buurthuis op deze middag geopend
zijn. Het lijkt ons ook fijn als verenigingen zich willen presenteren. Meld u aan!!!!
De wijkraad zal zich hier uiteraard ook presenteren en mensen informeren over het aanvragen van de leefbaarheidagenda, MijnStraatJouwStraat en vragen beantwoorden van
bezoekers. Voor verdere invulling van de middag wordt u nader geïnformeerd via de media.
Wij hopen op mooi weer en veel deelnemers en bezoekers.
Bestuur wijkraad Moesel
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Rattenplaag op Moesel

Afvalcontainers

Helaas, nog steeds overlast in de wijk Moesel van
ratten en wel op diverse locaties. In de buurt van de
voormalige school de Zevensprong (nu fietscrossbaan),
winkelcentrum bij de kerk, gracht bij het Wilhelminaterrein en in de Mariannestraat. Door de ongediertebestrijding van de gemeente is aangegeven dat het
weggooien van etenswaren een grote boosdoener is.
Vaak wordt brood op daken en bij bomen neergelegd
voor de vogels, terwijl het ratten aantrekt. Hier een
foto van een gevangen rat bij een locatie tegenover
het buurthuis. Concreet is aan de gemeente gevraagd
om een brief te sturen aan de bewoners en te vragen
de kruipruimte te inspecteren.
De gemeente heeft aangegeven een brief op te gaan
stellen aan de bewoners voor een kosteloze inspectie
door Van Eck ongediertebestrijder die dit uitvoert voor
de gemeente.
Graag bij alle overlast contact opnemen met
de gemeente, tel. 575000.

Blijkbaar vond een bewoner van Moesel dat een koelkast
naast de container mag worden gezet als deze niet in de
ondergrondse container past. Ook plaatsten sommige
bewoners van Moesel, met de hoge temperaturen op
Pinksteren, de vuilniszakken gewoon naast de container….
Voor de bewoners naast de containers was de stank van
afval op deze Pinksterdagen niet te harden en moesten
het hele weekeinde de ramen gesloten blijven.
Dit is en blijft asociaal gedrag en helaas komt dit ook in
andere wijken steeds meer voor.
Ziet u zo iets gebeuren, schrijf dan de gegevens op en
geef het door aan de gemeente of politie, want dit is
illegaal afval deponeren.

Hondenpoep

Poept uw hond op de
straat of stoep en ruimt u
de uitwerpselen niet op?
Dan kunt u een boete
krijgen van € 90.

Wij hebben al heel vaak contact opgenomen met gemeente Weert betreffende het gebrek
aan afvalbakken in Moesel. Inmiddels zijn de paar oude afvalbakken voorzien van een
sticker dat er ook zakjes met hondenpoep in mogen en enkele nieuwe bakken op verschillende locaties geplaatst. Maar er staan er gewoon veel te weinig, o.a. rondom de oude
uitlaatveldjes en zandbakken of bij het tegelplateau aan de J.W. Frisolaan. Bij de nieuwe
fietscrossbaan staan de twee aangevraagde afvalbakken er nog steeds niet.
Overal hondenpoep en hondenpoepzakjes (die dan nog regelmatig platgetrapt of stuk
rondzwerven). Men weet gewoon niet waar men met de zakjes naar toe moet.
Opruimen van de zakjes in de goot of op het gras gebeurt niet of te weinig en het moge
duidelijk zijn: daar waar troep ligt wordt nog meer troep gelegd.
Dit moet toch beter kunnen: veel en veel meer afvalbakken in Moesel en dan zeker daar
waar voorheen de gebruikelijke hondenuitlaatplekken waren. Veel mensen klagen (zowel
met als zonder hond) maar nemen niet de moeite het ook daadwerkelijk bij de gemeente
aan te kaarten. Hopelijk wordt ook de controle intensiever en strenger, tot op heden hebben
we hier namelijk nog niets van gemerkt.
Bericht van de gemeente: 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 van 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.
Dat Moesel weer een mooie schone groene wijk mag worden!
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Houtstraatlossing
Herinrichting openbaar gebied spoor Keent & Moesel / Houtstraatlossing

Op vrijdag 8 maart 2013 gaf wethouder Harrie Litjens
aan de Blatenkempweg het officiële startsein voor de
werkzaamheden aan het project Houtstraatlossing.
Daarbij plaatste de wethouder het eerste betonelement
in de uitgegraven sleuf.
De Houtstraatlossing is de beek die aan de zuidzijde van
het spoor ligt.
Aannemer Van Boekel Zeeland BV heeft voor de gemeente
Weert een transportriool aangelegd waarbij het bestaande
rioolstelsel in Moesel en Keent afgekoppeld is van de
Houtstraatlossing. Hierdoor wordt de waterkwaliteit van deze
beek beter. Het transportriool ligt vanaf Blatenkempweg,
Maaseikerweg (gedeeltelijk), Beatrixlaan (gedeeltelijk),

Julianalaan en Louis Regoutstraat. Deze straten zijn dus
opengebroken en opnieuw ingericht, inclusief de openbare
ruimte. Het ging om een groot project dat nu in mei 2014
is afgerond.
Voor het aannemingsbedrijf Van Boekel Zeeland B.V. kunnen wij alleen onze complimenten uitspreken. Het is een
goed en groot project geweest en het bedrijf was altijd
bereid tot medewerking en stond open voor oplossingen.
Bedankt hiervoor.
Hiermee zijn de wegwerkzaamheden in het kader van de
Houtstraatlossing afgerond en het kernteam is opgeheven.
Wel zijn er nog diverse punten aangedragen door het
kernteam. De gemeente heeft beloofd deze alsnog op te
lossen. Verder zal vermoedelijk de officiële opening plaatsvinden na de vakantieperiode. Ook zal een bord geplaatst
worden in het park aan de Louis Regoutstraat en onthuld
worden door de wethouder. Hierop zal het verloop van het
water omschreven staan.
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In Weert Zuid hoef je niet steeds in je eentje te eten!
Dat eten gezelliger is wanneer het gezamenlijk wordt
gedaan, is het uitgangspunt van ‘Eetpunt Keenter Hart’.
Vanaf half maart staan daar iedere woensdagavond
om 17.30 uur de gedekte tafels klaar voor de inwoners
van Weert-Zuid: de wijken Keent, Moesel en Graswinkel.
Iedere woensdagavond wordt er een maaltijd uitgeserveerd van drie gangen voor slechts € 5,50.
Het eetpunt is een initiatief van diverse organisaties.
De coördinatie is in handen van Punt Welzijn. Het idee
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.
Dit vrijwilligersproject draait op de inzet van wijkbewoners
en anderen die het initiatief een warm hart toedragen.

Vrijwilligerswerk leidt er toe dat mensen niet vervreemden,
dat ze contact houden met hun omgeving en nieuwe
contacten leggen. Het vrijwilligerswerk voor het eetpunt
bestaat uit het doen van de inkopen, de voorbereidingen
voor het koken, het koken zelf, het indekken van de tafels
en natuurlijk het afruimen, afwassen en opruimen. Inwoners
van Weert-Zuid die eens een keer mee willen helpen, zijn van
harte welkom.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Piet van Horne, beheerder van het Keenter Hart,
tel. 0495-462090 of 06-31307932,
p.van.horne@puntwelzijn.nl.
Vrijwilligers eten gratis mee.

Het ‘Eetpunt Keenter Hart’ aan
het St. Jozefskerkplein 3 is iedere woensdag
open tussen 17.00 uur en 20.00 uur.
Om 17.30 uur begint de maaltijd.

Bewoners van Weert-Zuid, als u mee wilt eten geef u dan
vóór maandag 12.00 uur voorafgaande aan de maaltijd op
bij: p.van.horne@puntwelzijn.nl of tel.: 0495-462090.
Even binnen lopen bij het Keenter Hart kan natuurlijk ook.
De wijkraad Keent is bereid om vervoer te regelen voor
wijkbewoners die graag aan deze maaltijd willen deelnemen,
maar niet in staat zijn om zelf naar het Keenter Hart te komen.
Zij kunnen zich melden per mail bij
jaaandentoorn@versatel.nl of tel.: 0495-524368.

Komen
jullie gezellig
mee eten?
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Humanitas opent nieuw informatieen vrijwilligerscentrum in Weert
Vanaf 1 juni jl. heeft Humanitas-afdeling Weert e.o.
een nieuwe locatie in gebruik genomen aan de Walburgpassage 54 te Weert.
Het modern en fris ingerichte Informatiecentrum zal
5 dagen per week haar deuren openen voor iedereen die
informatie wil en/of zich wil aanmelden voor de diensten
van Humanitas.
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten,
die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies.
Jaarlijks geven 12.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n
54.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht
iets aan hun situatie te veranderen.
In Weert maakt de lokale afdeling dit jaar een herstart
met een nieuw bestuur, nieuwe activiteiten en veel
nieuwe vrijwilligers. Het nieuwe kantoor zal daarbij een
verbindende schakel zijn tussen deelnemers, vrijwilligers
en bestuur. Het pand bestaat uit een kantoor-/ontvangstruimte, een grote trainings- en vergaderruimte en een
aparte spreekkamer.
In het informatiecentrum zijn ook brochures en informatiemappen beschikbaar over alle activiteiten van Humanitas
Weert én over het werken als vrijwilliger voor de vereniging.
Openingstijden Informatiecentrum:
Dinsdag t/m vrijdag:
11.00 – 15.00 uur
Zaterdag: 		
10.00 – 13.00 uur

Humanitas Weert is momenteel actief in de gemeenten
Weert, Nederweert, Cranendonck en Leudal met de
volgende activiteiten (allen onder begeleiding van
speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers):
• Thuisadministratie: voor mensen die moeite
		 hebben om hun financiële papierwinkel op orde
		 te brengen en houden;
• Rouw&Verlies-lotgenotengroepen: groepsbijeen		 komsten van mensen die moeite hebben met de
		 verwerking van een verlies (overlijden van een
		 naaste of scheiding);
• Sociaal Tafelen: een ‘eetkamer’-project voor mensen
		 die in een sociaal isolement verkeren. Humanitas
		 brengt kleine groepjes mensen samen aan de
		 eettafel met zelfbereide maaltijden;
• Kinderen in Armoede: Een combinatie van
		 lotgenotengroep en speciale trainingen en
		 participatie in de activiteit Thuisadministratie.

Deelnemers kunnen bovendien gratis aan deze activiteiten
meedoen.
Meer weten over Humanitas Weert e.o.?
Neem dan contact op met Hans Koopman,
Voorzitter, 06 58 97 59 22 , e-mail: weert@humanitas.nl
Website: www.humanitas.nl/afdeling/weert
Mail: weert@humanitas.nl
Twitter: @HumanitasNL
facebook: www.facebook.com/humanitasnederland

De Activiteitenfabriek voor jong en oud
Hou jij van sporten, fietsen, wandelen, kaarten,
knutselen of heb je een handige hobby?
Voer dan jouw idee in bij de activiteitenfabriek! Samen doorlopen we een productieproces
waarbij we andere enthousiaste mensen zoeken en als hulpmiddel inzetten, om tot een
leuk activiteitengroepje als eindproduct te komen.
Waarom moeilijk doen, als het samen kan!?
Neem voor meer informatie contact op met Hari Eggen van Punt Welzijn via 0495-697900.
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Presentatie resultaten kankeronderzoek Limburg
Op zondagmiddag 13 juli a.s. vindt in Dienstencentrum
De Roos in Weert een wellicht voor veel mensen interessante bijeenkomst plaats. Dan gaat een onderzoeker van
de Maastrichtse universiteit dieper in op de resultaten
van een viertal zeer veel belovende onderzoeken op het
gebied van kankerbestrijding.
Het mooie van deze middag is ook dat muzikant
Kees van Hooff zorgt voor muzikale intermezzo’s met
liedjes uit de jaren 60 en 70. Tegen een vergoeding op
basis van wat het je waard is, kunnen aanwezigen via
verzoeknummers ook een financiële bijdrage leveren.
Deze opbrengst gaat voor 100% naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. Dat fonds financiert namelijk deze
vier onderzoeken aan de Universiteit van Maastricht:
1. Dit richt zich op een methode om bij vrouwen
met borstkanker een – achteraf gezien – niet nodige
operatie aan de zogeheten poortwachterklier te
voorkomen;
2. Hierbij onderzoekt men hoe bij longkanker veel
intenser dan nu de tumor bestraald kan worden
zonder de gezonde omgeving te beschadigen;
3. Het derde onderzoek beproeft een methode om
zogeheten donorkillercellen in te zetten om kankercellen bijv. bij de ziekte van Kahler te bestrijden, dit
dan in plaats van chemo met al zijn bijwerkingen;
4. Dit onderzoek wil mensen met dikke darmkanker
betekenisvolle adviezen kunnen geven over de
beste leefwijze na de operatie.

Deze bijeenkomst, die de naam ‘Onderzoek waar muziek
in zit’ mee gekregen heeft, wordt georganiseerd door
mensen die zich inzetten voor het Kankeronderzoekfonds
Limburg.
Ze vindt dus plaats in Dienstencentrum De Roos,
Beekstraat 29 in Weert. De start is om 13.30 uur en het
is rond 16.30 uur afgelopen. De toegang is gratis.
Wel dient men zich vanwege een toegestaan maximaal
aantal bezoekers vooraf te melden via:
famlevels@kpnmail.nl of bij 06-11100789 (Ans/Jan
Levels) of bij de infobali van De Roos (0495-688190,
Beekstraat 29 Weert).
Voor meer informatie vooraf of om eventueel een
handje te helpen als vrijwilliger voor de regio Weert
van het Kankeronderzoekfonds Limburg kan men
ook bij Ans en/of Jan Levels terecht.

Oranjetref Weert-Zuid
Oranjeplein 1b

u bent
van harte
welkom!

Voor velen onder u is het waarschijnlijk niet bekend, dat er een ontmoetingsruimte is
voor iedereen, waar activiteiten plaatsvinden zoals kaarten, biljarten, kienen of gewoon
een kopje drinken.
Wij zijn open:
Maandagmorgen van 9:30 uur tot 11:00 uur en ’s avonds 19:30 uur tot 22:30 uur.
Dinsdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur.
Woensdagmorgen van 9:30 uur tot 11:00 uur, ’s middags van 13:30 uur tot 17:00 uur
en ’s avonds 19:30 uur tot 22:30 uur.
Vrijdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur en ’s avonds 19:30 uur tot 22:30 uur.
In de even weken is er op vrijdagavond dansen van 19:30 uur tot 23:00 uur.
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Bewegen op Maat dagelijks op tv
Vanaf maandag 19 mei jl. is er elke werkdag het beweegprogramma Bewegen op Maat te zien op WTV.
Onder de naam WEERT BEWEEGT start elke morgen om 10.00 uur de uitzending, een gezamenlijk initiatief
van Punt Welzijn, WTV en EFAA.
Naast twee blokjes bewegen van ieder zo’n kleine
10 minuten geven wij u ook nuttige informatie en leuke
tips. De oefeningen zijn eenvoudig en vaak ook op of
met een stoel mee te doen. Van maandag tot en met
vrijdag kunt u elke dag meedoen thuis voor de buis.
Veel mensen zijn alleen en zien soms dagenlang
niemand. Wat is het dan fijn als iemand zich gewoon om
je bekommert. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40%
van de 55+-ers in Weert zich matig tot sterk eenzaam
voelt. Ook bewegen ouderen vaak te weinig, terwijl
bewegen heel belangrijk is om gezond oud te worden.
Reden voor Punt Welzijn hiermee aan de slag te gaan
en zo is Bewegen op Maat ontwikkeld dat o.a. bestaat
uit een heel laagdrempelige beweegprogramma.
Dé oudere bestaat niet. Het beweegprogramma wordt
dan ook op maat afgestemd, op persoonlijke mogelijkheden en wensen. Met eenvoudige oefeningen gaan
opgeleide vrijwilligers bij u thuis aan de slag.
Daarnaast kijken we wat uw interesses zijn om zo te
proberen mensen weer bij elkaar te brengen. We kijken
dan ook naar activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. Zo wordt iemand fitter, krijgt weer meer sociale
contacten en verminderen eenzaamheidsgevoelens.
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Punt Welzijn is trots met Olga Commandeur als ambassadeur voor Bewegen op Maat. Olga is voormalig topsportster en presentatrice van Nederland in Beweging.
Al bijna 15 jaar motiveert ze via de tv mensen te blijven
bewegen. Tijdens de Dag van Sport en Bewegen in
Weert 27 april jl. was Olga weer in Weert. Ze vindt het
initiatief van het dagelijks tv-programma op WTV met
heel laagdrempelige oefeningen voor ouderen of mensen
die niet meer zo mobiel zijn een fantastisch idee.
Ze vertelt dat ook zij veel te horen krijgt dat haar
tv programma vaak te snel, te zwaar en te lang is.
Olga wil nu zelf een soortgelijk programma gaan maken
als WEERT BEWEEGT, maar in Weert hebben wij op
WTV de primeur. Kijk dus vanaf 19 mei elke dag om
10.00 uur naar WEERT BEWEEGT op WTV!
Wilt u meer informatie over of meedoen met Bewegen op
Maat neem dan contact op met Angela ten Bloemendal
van Punt Welzijn. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom!
(deelname aan Bewegen op Maat is kosteloos).
Mail naar a.ten.bloemendal@puntwelzijn.nl of
bel via 0495 697900.
Natuurlijk kunt u ook binnenlopen op Maasstraat 36,
u bent van harte welkom.
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Maatjes
Maatjes zijn vrijwilligers die mensen ondersteunen
die op bepaalde punten in het leven een steuntje in
de rug nodig hebben. Jong en oud kan wel eens wat
hulp, ondersteuning of een luisterend oor gebruiken.
Dit kan zijn omdat iemand behoefte heeft aan gezelschap
of om samen iets te gaan ondernemen of een stukje te
wandelen. Ook kan een maatje ondersteuning bieden bij
het aangaan van nieuwe sociale contacten om op deze
manier eenzaamheid te verminderen of ter ontlasting van
een mantelzorger zodat deze af en toe tijd voor zichzelf
heeft naast de vaak zware zorgtaken. Ook kun je aan
beweegmaatjes denken, deze vrijwilligers voeren samen
met deelnemers oefeningen uit om hen op deze manier
meer zelfvertrouwen te geven.
Wat doet een maatje?
Wanneer je vrijwillig als maatje iemand ondersteunt kun
je van grote betekenis zijn voor anderen. Als maatje ga
je eens per 1 á 2 weken een aantal uurtjes in de thuissituatie of in de nabije omgeving met iemand iets ondernemen. De activiteiten variëren enorm; samen winkelen,
bewegen, film kijken, musea bezoeken, koffie drinken,
maar denk ook aan coachen bij; huiswerk, administratie,
opvoeding, taal, bewegen en het leggen van contacten.

Ook het even ontlasten van een mantelzorger kan een
taak van een maatje zijn. Als maatje zijn er zeer veel
mogelijkheden om je in te zetten. Mensen zijn vaak al
blij als iemand eens met hen een kopje koffie drinkt of
samen een wandeling maakt. Door er te zijn kun je al
een groot verschil maken!
Hoe word je een maatje van iemand?
In iedereen kan een maatje schuilen. Belangrijk is dat
diegene het hart op de juiste plaats heeft en dat zij
het leuk vinden om contact te hebben met anderen en
gemakkelijk een praatje maken. Veel mensen in Weert
hebben behoefte aan de ondersteuning van een maatje.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar iemand die graag iets
voor een ander wil betekenen!
Zit je ergens mee waarbij een vrijwilliger je misschien wel
kan ondersteunen of lijkt het je leuk om zelf voor iemand
dat steuntje in de rug te zijn?

Pluvius slieëptj
en weer
heltj de zónnegod
‘t blaw zeil
strak gespanne
en weer
ligge zien aanbaejers
te suddere
-hae baktj ze broeënmoppertj de boor
en stiktj ‘n kers op.
Liza Hompes-Caris
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Neem dan contact op met het Servicepunt Vrijwilligers
en wij kijken graag met je mee naar de mogelijkheden
die er zijn. Neem contact met ons op via
vrijwilligerswerk@puntwelzijn.nl of tel.: 0495 - 697 900.
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Waarom lid worden van de KBO
de organisatie met het oog voor senioren?
In Limburg is de KBO, met 37.500 leden, de grootste organisatie die de belangen van de senioren op provinciaal
gebied behartigt.
Landelijk, met ruim 200.000 leden, heeft de KBO invloed
en wordt door de overheid en politiek gehoord.
De KBO behartigt uw belangen en maakt zich sterk voor
een goede en betaalbare gezondheidszorg, pleit voor uw
inkomen, pensioen, koopkracht en besteed aandacht
aan wonen, mobiliteit en vervoer.
De afdeling Weert-Zuid heeft thans 440 leden en is
aangesloten bij de Senioren Koepel Weert (SKW). Hier
worden uw belangen behartigd op plaatselijk gebied
zoals, wonen, verkeer en zorg.
De afdeling KBO Weert-Zuid geeft ondersteuning bij
belastingaangifte, rijbewijskeuring, ouderenadvies en
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heeft contact met Punt Welzijn en de Zorggroep Limburg.
Allerlei facetten rondom goed en gezond ouder worden
komen bij ons aan bod.
De KBO afdeling Weert-Zuid, “de Oranjetref”, is de plek
voor ontmoeting, ontspanning en samen actief zijn.
Verder ontvangen de leden tien keer per jaar het kleurrijke ledenblad “Nestor” en het nestorbulletin van onze
afdeling Weert-Zuid.

Heeft u inmiddels interesse gekregen om lid te
worden van onze afdeling of wilt uw informatie,
neem dan telefonisch contact op met nummer
0495-537510 of 0495-539339.
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Naar aanleiding van onze oproep
onderstaand verhaal van Beppie Ottenheim.
Wie volgt??

De weg kwijt
• 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

In Weert wordt er momenteel op veel plaatsen flink aan de weg
getimmerd, zo ook bij mij in de straat…
“Wat is jullie straat mooi geworden zeg!”
Ik hoor het nog regelmatig. Het was dan ook de hoogste tijd dat die
lappendeken werd opgeknapt. Na de zoveelste noodreparatie aan het
wegdek, omdat de riolering alweer kapot was en we tot onze enkels in
de smurrie stonden, vond zelfs de gemeente het geen overbodige luxe
meer.
Na de vakantie zouden de werkzaamheden beginnen. We hoefden ons
geen zorgen te maken, we zouden te allen tijde gewoon op onze oprit
kunnen. Vooral voor de oudere mensen belangrijk om te weten, want
met je rollator over een bouwput te moeten hobbelen, is geen aanlokkelijk vooruitzicht.
Eindelijk was het zover, de vakantie was afgelopen en er heerste een
opgewonden spanning in de straat. Na een week of wat werden de
bouwplannen al gewijzigd en voor we het goed en wel in de gaten
hadden, lag ineens de hele straat van voor tot achter open.
In het begin was er nog wel begrip, maar toen het flink begon te hozen,
nam het aanvankelijke enthousiasme af. De rollators slipten in de
modder, het was een heuse crossbaan en alleen met kunst en vliegwerk
kon je de boodschappen in huis krijgen. Onze auto’s stonden inmiddels
een straat verderop geparkeerd, want de belofte dat we ‘te allen tijde op
onze oprit konden’ konden ze helaas niet langer waarmaken.
Al snel werden er kruiwagens ingeschakeld om de boodschappen te
vervoeren. De enigen die er plezier in hadden, waren de kinderen die het
dolle pret vonden, zo’n grote zandbak voor de deur.
De meeste volwassenen bleven echter tolerant hoewel een enkeling zich
afreageerde op de stratenmakers die stoïcijns doorwerkten.
Ik had met ze te doen als ze in weer en wind stonden te graven.
Ze konden het dan ook erg waarderen toen ik ze op een gure, regenachtige
dag een pan soep bracht. Al snel kregen ze hier een kop verse koffie en
daar zelfs een biertje als de werkweek erop zat.
Echt ouderwets gezellige saamhorigheid.
Eindelijk, na vijf maanden was het klaar. Het was ineens erg stil op
straat. Ik heb ze nog gemist, de stratenmakers.
Na zo’n tijd hoorden ze helemaal bij het straatbeeld. Het enige wat
overbleef was het scherpe zand dat nog tussen de voegen moest,
maar ook dat verdween uiteindelijk.
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Smakelijk
eten!

Recept van Nelly

Pikante kipschotel
hoofd gerecht voor 4 personen

Ingrediënten:
500 gram kipfilet
500 gram champignons in plakjes
2 uien gesnipperd
2 tenen knoflook (hoeveelheid naar smaak)
olie
220 gram tauge
3 eetlepels tomatenketchup

Bereiding:
Snij kipfilet in blokjes en bak ze in wat olie bruin. Voeg de gesnipperde uien en de knoflook toe en laat alles licht kleuren. Voeg de plakjes
champignons, tomatenketchup, sojaketjap, azijn en de sambal toe
en laat langzaam garen. Voeg de taugé op het laatst toe en breng op
smaak met peper en zout. De saus eventueel iets binden.
Lekker met rijst, brood of frites.
Smakelijk eten!!!!

3 eetlepels sojaketjap
3 eetlepels azijn
1 theelepel sambal
peper en zout

Gezocht vrijwilligers
• 	Een voorzitter
Inwoner van Moesel die gemotiveerd is om een paar uurtjes per maand voor de wijk
en de bewoners bereikbaar te zijn. Contacten kan leggen met ambtenaren van de
gemeente en oplossingsgericht bezig kan zijn en voorzitter wil zijn van een stel
enthousiaste bestuursleden. Bestuursvergaderingen gemiddeld een maal per maand.
U kunt zelf aangeven
welke activiteiten
uw voorkeur hebben
en hoeveel tijd
u hieraan
wilt besteden.

• Inwoners van Moesel die hand- en spandiensten
	willen verrichten bij één van onze commissies
Het kan zijn voor de commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen,
of voor de commissie Onderwijs Sport en Welzijn.
• redacteur
Misschien is er een inwoner die het leuk vindt om redacteur van de wijkkrant te zijn.
De vormgeving wordt door Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau Weert gedaan.
Hebt u interesse in een actieve ondersteuning van de wijkraad Moesel
Laat het ons weten! info@wijkraadmoesel.nl
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Geachte taxushaagbezitter,

Al jaren zamelen wij snoeisel in van de taxus baccata dat gebruikt wordt voor
een geneesmiddel tegen o.a eierstokkanker, borstkanker en prostaatkanker.

De inzamelactie loopt van 2 juni t/m 26 september 2014.

Met een kleine moeite kunt u de kankerpatiënten helpen met hun gevecht tegen
deze zware ziekte!!

SAMEN STOPPEN WE KANKER
Enkele tips voor het schoonhouden 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, dit om broei tegen te gaan;
• in verband met de versheid van het snoeisel graag bellen dezelfde dag dat
u snoeit. Wij komen dan het materiaal meteen bij u thuis ophalen.
Bij voorbaat dank.
Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731 of 06-20656377

• Kienen: Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren V.V. De Verkuskop 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!
• Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

Nummers om te onthouden
Servicelijn gemeente Weert: 0495-575000
Alarmnummer: 112
Politie: 09008844
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Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

Agenda
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Boekpresentatie
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