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Berichten van het Bestuur

Wijkraad Moesel heeft ook dit jaar wederom een aantal activiteiten georganiseerd voor de 
wijk en financiële bijdragen/ondersteuning geleverd. Deze werden deels uit het wijkraad-
budget en deels uit de gemeentelijke Leefbaarheidagenda, MijnStraatJouwStraat, betaald. 
Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Carnaval, Discoavond voor de jeugd, de Buitenspeeldag, 
Straatfeesten, Kivakemo, Buitenbioscoop en zeker de geslaagde Kinderbraderie en Hobby-
markt op 14 september jl. Deze laatste activiteit was georganiseerd in samenwerking met 
Wonen Limburg en is zeker voor herhaling vatbaar.

MijnStraatJouwStraat is ook wel bekend onder de naam Leefbaarheidagenda. Jaarlijks 
wordt een Leefbaarheidagenda opgesteld waarin circa vijf activiteiten opgenomen staan 
die dan het volgende jaar worden uitgevoerd.
Om dit alles mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers het hele jaar bezig om alles in goede
banen te leiden en alle activiteiten goed te laten verlopen. De wijkraad kan niet zonder 
ondersteuning en medewerking van de bewoners en verenigingen in Moesel.

Zoals eerder in de vorige uitgave al aangegeven heb ik als voorzitter van de wijkraad Moesel 
besloten om mijn vrijwilligersfunctie per 1 januari 2015 neer te leggen. Dat geldt helaas ook 
voor mijn bijdrage aan de commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen.  
Ik heb dit besluit goed doordacht. Om gezondheidsredenen moet ik mijn taken beëindigen 
en het geeft mij ook niet meer de voldoening en motivatie die nodig zijn om dit vrijwilligers-
werk goed te blijven doen.
Ook zal bestuurslid Ine Weegels haar functie per 1 januari 2015 neerleggen. Ine is bijna 10 jaar
actief in de commissie Onderwijs, Sport en Welzijn en heeft speciaal veel werk verricht 
voor o.a. jeugdinloop Njoy en redactie wijkkrant.

Wij hopen als huidig bestuur dat wij enkele vrijwilligers kunnen vinden die de wijkraad 
Moesel, maar zeker de wijk willen ondersteunen voor o.a. veiligheid, ouderen, kinderen, 
onderwijs en welzijn. Heeft iemand interesse en een beetje tijd over, dan graag doorgeven 
aan ons secretariaat info@wijkraadmoesel.nl

Roland Häszler, voorzitter



2

W I J K K R A N T

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

een nieuw leven voor het hart van Moesel?

ehBo aan baby’s en kinderen
oproep aan ouders en grootouders
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? 
De wijkraad organiseert een voorlichtingsavond waarin de basishandelingen worden 
uitgelegd door mevrouw Mien Boonen van EHBO-REFLEX.

Plaats   buurtcentrum Moesel aan de Christinelaan.
Tijd  vrijdag 14 november van 19.00 tot 22.00 uur.
Aanmelding  ineweegels@planet.nl 

Toegang
is

GRATIS

De gemeente Weert heeft in een concept-nota Binnen-
sportaccomodaties voorgesteld om de Microhal einde 
2016 te sluiten. Aan de Beatrixlaan bij het Regionaal 
Kennis Expertise Centrum komt een nieuwe sportzaal. 
Daar worden dan gymlessen voor de Brede School  
Moesel gegeven. De Microbar en de voormalige  
ontmoetingsruimte De Stegel kunnen blijven bestaan.
Een groepje mensen uit Moesel heeft het initiatief  
genomen om een integraal plan voor het hart van Moesel 
te maken. We hopen dat de Microhal en daarmee ook de 
Microbar en De Stegel worden behouden voor Moesel 
en Weert-Zuid. We gaan dat onderzoeken samen met 
verenigingen, huidige gebruikers, de wijkraad Moesel,  
de KBO, de winkeliers en inwoners van Moesel.  
Wij bekijken zeker ook de mogelijkheden van een multi-
functioneel activiteitencentrum. Dus het Buurtcentrum 
en de Microhal nemen we tegelijk onder de loep. Maar 
ook willen we bezien hoe het moet met de kerk de

Verrezen Christus en het winkelcentrum. Het is van groot 
belang dat er voldoende winkel- en welzijnsvoorzienin-
gen blijven in het hart van Moesel. Dat houdt het leven-
dig en gezellig voor iedereen. 

Oproep aan alle inwoners van Moesel
We zijn op zoek naar leuke en creatieve voorstellen wat er 
allemaal aan activiteiten denkbaar zijn.  
Wie heeft creatieve voorstellen voor de Microhal? Of wie 
wil meedenken over het plan voor het Hart van Moesel? 

Reacties naar mies@vanderloo-ament.nl  
of naar info@wijkraadmoesel.nl.  
Graag naam en/of telefoonnummer vermelden.

Het groepje bestaat nu uit:
Mies van der Loo, 
initiatiefnemer en  
voormalig voorzitter Stichting Wijkraad Moesel;
Paul de Laat, 
bestuurslid Stichting wijkraad Moesel;
Jos Janssen, namens de Microbar;
Erik van den Kerkhof,  
secretatis/vice-voorzitter V.V. De Vêrkusköp;
Frank Wouters, 
ondernemer/eigenaar Primera 
winkelcentrum Moesel;
Will Hermans, KBO Weert-Zuid.
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Kinderbraderie en hobbymarkt
Op zondag 14 september was er de goed bezochte kinderbraderie en hobbymarkt. 
De organisatie was in handen van de wijkraad in samenwerking met Wonen Limburg.
De wijkraad had gratis kraampjes voor de hobbyisten geregeld. Er was een gevarieerd aanbod 
o.a. van papier maché, gehaakte pannenlappen, borduurwerk tot schminken. Ook diverse 
kraampjes met verrukkelijke lekkernijen, zoals handgemaakte suikervrije bonbons, Armeens 
gebak, Marokkaanse en Antilliaanse hapjes.
De kinderen, sommigen met hun ouders, hadden op dekens hun spullen uitgestald. Er was 
een levendige handel. De muziek kwam van DJ Sandeman.

Tot dan allemaal!

Wonen Limburg had diverse activiteiten zoals:
• Klusclinics;
• Kookworkshop waar ook kinderen aan deelnamen om goedkoop en gemakkelijk lekkere 

maaltijden te bereiden;
• Kinderactiviteiten. Onder begeleiding werden erg leuke sieraden gemaakt van eenvoudige 

materialen;
• Modeshow van 2e handskleding met advies hoe je oude kleding gemakkelijk aantrekkelijker 

kunt maken; 
• Energiequiz. Deze quiz was bedoeld om deelnemers bewuster te maken van energie-
 verbruik en duurzaam gedrag. Aan een quiz is natuurlijk een prijs verbonden en die is 

gewonnen door mevrouw Kessels uit Weert. Van harte gefeliciteerd. Zij ontving niet  
alleen bloemen en een taart maar mag ook een afspraak met een energieadviseur maken 
die samen met de bewoner de woning doorloopt en bekijkt wat in de woning en in haar 
leefsituatie mogelijk is aan eenvoudige energiebesparende maatregelen. Vervolgens wordt 
een pakket maatregelen samengesteld en uitgevoerd ter waarde van € 500,-.

We danken Wonen Limburg met name Helen Hillemans en alle vrijwilligers voor deze mooie 
dag. Het was erg gezellig en niet alleen omdat de zon scheen.  
De vraag was dan ook: Volgend jaar weer?

commiss ie  Jeugd ,  Spee l tu inen  en  N ieuwkomers

disco avond voor de jeugd 
Omdat het al tweemaal een groot succes was organiseren we weer een discoavond voor 
de jeugd in het Buurtcentrum Moesel aan de Christinelaan. Deze keer met medewerking 
van DJ Marco.
Datum: vrijdag 21 november aanstaande.
Het dansen voor de jeugd van groep 1 t/m 4 begint om 18:30 tot 20:00 uur en voor 
groep 5 t/m 8 van 20:00 uur tot 22:00 uur. 
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Buitenbioscoop 
op vrijdag 22 augustus

De buitenbioscoop was een succes. De familiefilm Brave viel in de smaak.  
Zo’n 100 volwassenen en kinderen genoten van het best wel spannende verhaal. 
Sommige kinderen hadden stoeltjes meegenomen of een dekentje. Van de Microbar 
mochten we bankjes en stoelen lenen. Dank hiervoor.
Wat ook erg in de smaak viel was de popcornkraam. Kinderen mochten gratis  
onbeperkt popcorn eten. Er waren kinderen die wel vijf keer een zakje bestelden.
Vlak voor de aanvang om 18.30 uur regende het nog maar toen de film begon scheen 
zelfs de zon. De film was nog niet afgelopen of het begon weer te regenen. Hadden wij 
even geluk.
De buitenbioscoop werd georganiseerd door wijkraad Moesel en gefinancierd uit de 
leefbaarheidbudgetten van Moesel, Keent en Graswinkel.

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 verbe-
teren van de leefbaarheid in Moesel. 
Contactpersoon: Nelly v/d Voort E mail: ammvoort1951@kpnmail.nl

einde werkzaamheden houtstraatlossing
Op vrijdag 5 september 2014 is het project “Herinrichting openbaar gebied spoor Keent & Moesel / Houtstraat-
lossing” door wethouder Litjens geopend. Bij deze opening van het “spoorpark” is een bord onthuld met de 
historie van het gebied en waarom de afgelopen jaren het openbaar gebied op nieuw is ingericht. Dit is het 
park dat langs het spoor aan de Louis Regoutstraat en Julianalaan ligt. 

Tijdens toespraken was er veel lof voor de omwonenden. Een aantal bewoners 
was verenigd in een kerngroep en mocht meedenken over het project.  
Hun waardevolle bijdrage werd door de betrokken partijen gewaardeerd.  
De leden van de kerngroep kregen ook een attentie uitgereikt door de wet-
houder. Met de opening van dit park is het project herinrichting Spoorzone 
Keent en Moesel helemaal afgerond. 
De werkzaamheden binnen het genoemde project waren voor de zomer-
vakantie afgerond. In de afgelopen anderhalve jaar is er in de omliggende 
straten een transportriool aangelegd en is het openbaar gebied opgeknapt. 

commiss ie  Soc ia le  ve i l i ghe id ,  Ve rkeer  en  Wonen
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Ruim een jaar geleden is het kruispunt Maaseikerweg 
aangelegd. Hierbij is een verandering van de verkeersituatie 
doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat deze verandering niet 
leidt tot een veiligere situatie. Uit klachten en opmerkingen 
van weggebruikers blijkt het volgende:
• de draaicirkels voor vrachtwagens zijn erg krap; 
• de oversteek met de middengeleider voor voetgangers 

en fietsers is te smal;
• de kromming in de weg en de naastgelegen fietsstrook 

ter hoogte van het kruispunt zorgt voor gevaarlijke 
situaties, omdat gemotoriseerd verkeer fietsers afsnijdt.

De gemeente onderzoekt op welke manier het kruispunt  
veiliger gemaakt kan worden. Op 2 september 2014 heeft  
er een informatiebijeenkomst voor de wijkraden en de direct 
omwonenden plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst  

werden aan de aanwezigen drie varianten gepresenteerd.
De aanwezigen brachten geen stem uit voor de aanpas-
sing op het kruispunt Maaseikwegweg – Beatrixlaan,  
want iedereen wil graag de varianten opnieuw bestuderen.  
De direct omwonenden en de wijkraden hebben de drie 
varianten toegestuurd gekregen, waarbij ze de mogelijkheid 
hebben om hun voorkeur uit te spreken. 

Vervolg
Zodra bekend is naar welke variant de voorkeur uitgaat 
voor deze aanpassing wordt deze uitgewerkt en ter goed-
keuring aan het college van B&W voorgelegd.  
Daarna zal een tweede informatieavond worden gehouden 
waar de gekozen uitvoering besproken zal worden. Voor 
deze bijeenkomst worden de wijkraden en omwonenden 
van Graswinkel en Moesel uitgenodigd.

Kruispunt Maaseikerweg – Beatrixlaan 

Voor een aanpassing van de verkeersituatie Maaseikerweg - Nassaulaan is geen draagvlak. 
Deze situatie wordt daarom niet aangepast.

Rotonde Maaseikerweg – Nassaulaan

De oversteek van de Johan Willem Frisolaan richting buiten-
gebied of andersom is al jaren een doorn in het oog van vele 
bewoners binnen en buiten de Ringbaan. In de afgelopen 
jaren is deze situatie herhaaldelijk door wijkraad en bewoners 
onder de aandacht gebracht bij de gemeente.  
En ondanks toezeggingen halverwege 2013 om de oversteek 
veilig te maken vanuit een daarvoor gereserveerd budget 
zijn alle plannen inmiddels weer van tafel verdwenen. 

Vanaf de vroege ochtend steken er over en weer fietsers en 
voetgangers over. Mede daar de oversteek deel uitmaakt 
van een officiële fietsroute. Daarnaast wordt de oversteek 
veel gebruikt door hondenbezitters die naar de honden-
uitlaatstrook buiten de Ring lopen. In de loop van de jaren 
is de Ringbaan steeds drukker geworden. Kijkend naar alle 

andere oversteken over de Ringbaan zijn steeds maat-
regelen getroffen om veilig aan de andere kant te komen. 
Vluchtheuvels, rotondes, stoplichten of voetgangers- of 
fietsersbrug. 
Helaas hebben er ook dit jaar wederom meerdere aan-
rijdingen plaatsgevonden ter hoogte van deze oversteek. 
Waarvan eind juni zelfs een ongeval waarbij de bestuurster 
ter plekke overleed.
De wijkraad is de afgelopen jaren voortdurend in gesprek 
geweest met de gemeente met als doel bovengenoemde 
ongevallen te voorkomen. Helaas moeten we constateren 
dat we met alle inspanningen van wijkraad en bewoners het 
gevoel hebben aan het lijntje te zijn gehouden. De laatste 
berichtgeving van de gemeente: de oversteek is niet mee-
genomen in de plannen voor 2014 en 2015. 

oversteek Ringbaan blijft onveilig

Wij vragen ons af wanneer de gemeente  
haar verantwoordelijkheid neemt om deze  
onveilige verkeerssituatie daadwerkelijk aan te pakken?
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Fietscrossbaan aan de christinelaan
Op initiatief van wijkraad Moesel en in samenspraak met omwonenden is op de plaats van de  
voormalige basisschool De Zevensprong een fietscrossbaan voor de jeugd aangelegd. 

Financieel werd dit project mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van o.a. Wonen Limburg en uit de Leefbaarheid-
agenda MSJS. Verder is er een bijdrage uit het Samendoen 
Fonds en van de Sponsorwinkel. Uiteraard alles met 
ondersteuning van de gemeente Weert.
Een aanwinst voor de jeugd in de wijk, getuige het feit dat 
er meteen enthousiast gebruik van werd gemaakt.
Om de baan een nog beter (groener) aanzien te geven was 
er een dag georganiseerd om een strook rondom aan te 
planten. Zo’n 200 struiken en planten werden geplant door 
de schooljeugd met hulp van omwonenden, ouders en  
vrijwilligers. Tevens is een apart veldje met bloeiende plan-
ten aangelegd. Door de wijkraad zijn ook twee picknick-
banken geplaatst voor ouders die hun kinderen in de gaten 
kunnen houden. 
Helaas heeft de aanplant ook enig onderhoud nodig.  
Dit werd al een keer georganiseerd door de wijkraad en 

hebben alle bestuursleden enkele uren geschoffeld. 
Het is eigenlijk de bedoeling dat kinderen, omwonenden 
en vrijwilligers een beetje toezicht houden en ook wel eens 
de mouwen opstropen om een klein stukje te schoffelen. 
Een drietal omwonenden is al enkele keren bezig geweest 
om de aanplant te verzorgen. Een compliment voor hun 
inzet namens de wijkraad. 

Verder mag voor iedereen duidelijk zijn dat de fietscross-
baan een speelterrein is voor kinderen en geen “honden-
uitlaatterrein”. Leuk om de honden te laten rennen, maar 
helaas laten sommige hondenbezitters de drollen van hun 
hond gewoon liggen. Het is algemeen bekend dat er een 
opruimplicht geldt en de gemeente heeft toegezegd om 
dit ook te handhaven. Ondertussen zijn er twee afvalbak-
ken geplaatst voor het deponeren van de poepzakjes en 
andere afval.

De wind in 
het regennest

Met de wind
in het regennest

verbloemt de herfst
nog even de vergankelijkheid

en ontkleedt het landschap
beetje bij beetje

de eekhoorn hamstert
de laatste noot

mijn poes draagt reeds
haar winterjas

ook ik
pas mij aan.

Liza Hompes-Caris
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Het uitstapje op 1 juni 2014 voor senioren van de com-
plexen Dr. Kuyperflat, Geertenhof, Oranjeflat en Willem 
Litjenshof was een enorm succes. Senioren van de laatste 
2 complexen gingen dit jaar voor de eerste keer mee en  
uit de reacties gebleken zeker niet voor de laatste keer. 
Volop hebben de deelnemers genoten van de prachtige 
sprookjestuin van Leo en Maria Koppens in Nederweert, 
aangekleed met allerlei soorten fuchsia’s in allerlei geuren 
en kleuren. Echt een unieke belevenis.
Ook hebben de senioren veel opgestoken van de excursie 
op en rondom het vliegvlieg Maastricht Aken Airport.  
Veel informatie werd verstrekt in een korte film over het 
vliegveld en een rondtoer over het complex met een 
ervaren gids. De senioren kregen een behoorlijk inzicht 
over hetgeen allemaal komt kijken bij een vliegveld. Laden 
en lossen, beveiliging, vliegroutes, onderhoud vliegtuigen, 
in- en uitchecken passagiers, afhandeling bagage, taken 
marechaussee, veiligheidsdienst etc. 

Ook de uitgestippelde rondtoer door het Limburgse land 
met de prachtige vergezichten was zondermeer adem-
benemend. 
Zowel de broodmaaltijd als het diner waren wederom 
uitstekend, terwijl ook de kleine traktaties zoals een stukje 
Limburgse vlaai met een bakje koffie en een lekker ijsje 
gewillig aftrek vonden.
Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad om dit jaar 
alles financieel rond te maken. Echter de geweldige steun 
van de Stichting Bladt Charity, de wijkraden Groenewoud, 
Moesel en Boshoven en Wonen Limburg hebben deze dag 
betaalbaar doorgang kunnen laten vinden. 

Alle deelnemers hebben genoten wat na afloop goed af  
te lezen was op hun gezichten.
We hopen volgend jaar op eenzelfde mooi dag.

Wim Kessels

Uitstapje 
Onderstaand een verslag van een reisje dat gemaakt werd door 
bewoners van de Oranjeflat (14), Geertenhof (16), Willem Litjenshof (14) en Dr. Kuyperflat (18)



         Nationaal MS Fonds zoekt extra collectanten
          Het Nationaal MS Fonds zoekt  
         voor de MS Collecteweek extra  
       collectanten. Er zijn meer handen 
nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose 
Multiple Sclerose (MS). Jaarlijks komen er 300 nieuwe 
mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende  
invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met 
MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan 
onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de 
overheid en is volledig afhankelijk van donaties, giften en 
sponsoren.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een 
gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? 
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of neem  
contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinator 
van de MS collecteweek, 010-5919839, 
pamela@nationaalmsfonds.nl
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Je bent nooit te oud om te leren werken met 
een computer of tablet

Computers en internet zijn onmisbaar geworden in het dagelijks leven. Toch kan bijna 
10% van de Nederlanders niet met een computer overweg. Zij kunnen niet of nauwelijks 
gebruik maken van alle mogelijkheden die computers en internet bieden.
Het goede nieuws is dat vrijwel iedereen met een beetje hulp prima met computers en 
internet kan leren werken. SeniorWeb biedt onder andere computercursussen aan in ont-
moetingscentrum De Roos en het Trefcentrum Stramproy.

Punt Welzijn, De Roos, in Weert en het Trefcentrum in Stramproy zijn reeds enkele jaren 
een gecertificeerd leercentrum van SeniorWeb. Niet alleen voor vijftigplussers. Leeftijd 
speelt geen rol. De cursussen en workshops zijn kleinschalig en betaalbaar. Maximaal zes 
cursisten en twee ervaren begeleiders. Op een groot scherm wordt de lesstof geprojec-
teerd. Elke cursist kan gebruikmaken van een computer, zodat alle oefeningen zelf uitge-
voerd kunnen worden. Er wordt gewerkt met gestructureerde lesboeken, oefenbestanden 
en naslagwerken. Ook krijgen de cursisten huiswerk mee om thuis verder uit te werken.
Meer informatie over de cursussen: http://weert.seniorweb.nl/cursussen

Inschrijfformulieren en flyers, met meer informatie over de cursussen, zijn verkrijgbaar bij 
de infobalie van De Roos, Beekstraat 29 in Weert en het Trefcentrum, Frans Strouxstraat 
53 in Stramproy.
Het inschrijfformulier kunt u ook downloaden via de link:
www.puntwelzijn.nl/downloads/2014/20140804%20Inschrijfformulier%20algemeen-1.pdf
Meer informatie: De Roos, telefoon: (0495) 68 81 90

Computerspreekuur
Elke eerste en derde vrijdag- 
ochtend van de maand tussen  
10 en 10.30 uur, kunt u bij  
ontmoetingscentrum De Roos, 
leercentrum van SeniorWeb,  
binnenlopen met vragen over: 
• Internetbankieren;
• Computerbeveiliging;
• Internet en e-mailen;
• Besturingssystemen 
 (Windows 7 en 8);
• MS-Office  

(Word – Excel – PowerPoint);
• Foto bewerken (Picasa);
• Fotoboek (Albelli);
• Gebruik van tablet: iPad 
 (Apple) en Androidtablet 
 (o.a. Samsung);
• Aanvragen OV-chipkaart.

Meer informatie: Punt Welzijn, 
De Roos, Beekstraat 29, Weert. 
Telefoon: (0495) 68 81 90

Deze 
service 
is voor 

iedereen 
gratis!

Dit jaar is de 
MS Collecteweek
van 17-22
november!!
Noteer dit alvast in uw agenda.
We rekenen weer op uw hulp!



Met deze digitale sociale marktplaats wil Punt Welzijn 
stimuleren dat iedereen op zijn eigen manier iets voor 
de Weerter samenleving kan betekenen. Veel burgers en 
verenigingen, maar ook organisaties en ondernemers 
hebben wat te bieden aan hun medeburgers. Soms in de 
vorm van vrijwilligerswerk en burenhulp, maar ook vaak 
in de vorm van kennis, middelen of materialen, contacten 
of een netwerk. Met WWW.GOEDBEZIGWEERT.NU biedt 
Punt Welzijn een platform waarin al dit aanbod op één 
centraal punt bij elkaar wordt gebracht.
De website is eenvoudig in gebruik en laagdrempelig van 
opzet. Mensen plaatsen een advertentie met ofwel een 
vraag, ofwel een aanbod. Denk aan het marktplaats  
principe. Het plaatsen van advertenties is gratis.  
De advertenties worden geplaatst in vijf hoofdcategorieën: 
vrijwilligers, kennis, middelen, netwerken en contacten. 
Het zoeken van vrijwilligers of het aanbieden van vrijwil-
ligerswerk is al wat vanzelfsprekender voor de meeste 
mensen. Het aanbieden of vragen van kennis of middelen 
vaak nog niet. Heeft u veel kennis van geschiedenis, dan 

zou u bijvoorbeeld een gastles kunnen geven op de basis-
school in uw wijk of dorp. En verenigingen hebben vaak 
middelen die ze twee keer per jaar gebruiken bij evene-
menten, zoals statafels of een geluidsinstallatie.  
Dit soort middelen met andere verenigingen delen zorgt 
ervoor dat we samen méér hebben. En dit zijn slechts 
enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden die  
WWW.GOEDBEZIGWEERT.NU biedt!

De websites www.vrijwilligerswerkweert.nl en  
www.dejongevrijwilliger.nl vervallen. Voor het vinden of 
aanbieden van vrijwilligers en vrijwilligerswerk, voor jong 
en oud, kunnen mensen en organisaties uit Weert vanaf  
1 september terecht op www.goedbezigweert.nu. 

Voor vragen en ondersteuning kunt u terecht  
bij Punt Welzijn via goedbezig@puntwelzijn.nl  
of bij de mensen van het goedbezigweert team,  
via telefoon 0495-697900.
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Bent u al goed bezig?
Op 1 september heeeft het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn de nieuwe website WWW.GOEDBEZIGWEERT.
NU gelanceerd. Dé sociale marktplaats van Weert, waar burgers, vrijwilligersorganisaties én ondernemers elkaar 
kunnen vinden.

De intocht van Sint Nicolaas en zijn pieten vindt dit jaar voor de 100ste keer plaats in 
Weert.  Wist u dat Sinterklaas wel eens met de trein en koets naar Weert is gekomen?  En 
gaat er bij de naam Sint Vincentius een belletje bij u rinkelen?   Dan bent u degene die wij 
zoeken! Sinterklaas heeft in al die jaren veel medewerkers/vrijwilligers gehad om de in-
tocht en de daaropvolgende huisbezoeken te laten slagen. Wij willen deze medewerkers/
vrijwilligers graag uitnodigen voor een reünie op 12 december 2014.  De reünie voor (oud) 
medewerkers/vrijwilligers van Stichting Sint Nicolaas Weert (voorheen Sint Vincentius) 
vindt plaats in Zaal Dennenoord aan de Voorhoeveweg 2 te Weert. Wij willen samen met u 
op deze avond terugkijken en napraten over alle geweldige momenten die we samen heb-
ben meegemaakt. U bent van harte welkom op 12 december vanaf 20.00 uur. Wij willen u 
wel vragen om u vóór 1 december op te geven voor de reünie. 

U kunt zich op verschillende manieren opgeven,  een e-mailtje sturen 
naar feestssnw@gmail.com of even bellen met Tamara Koppen    
op het nummer 06 51 90 07 92. 
Wij hopen u te zien op 12 december. 

Namens Stichting Sint Nicolaas Weert Ellen Gubbels

Oproep
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Naar aanleiding van de Internationale vrouwendag is er 
vaker aangegeven dat er behoefte is aan een mannendag/-
avond. Dit kan natuurlijk geregeld worden. De activiteiten-
commissie van het Keenter Hart vond dat het tijd werd om 
te kijken wat er dan op deze dag/avond verwacht wordt 
door de mannen. Wij willen daarom graag weten waar uw 
interesses liggen en of u behoefte heeft om aan zo’n dag/
avond deel te nemen? Deze dag zal dan geheel in het teken 
staan van de man, dus zonder vrouwen. 
Wij denken aan:
• Mooi geschoren/geknipt te worden;
• Proeverijen;
• Hapje en een natje;
• Autoshow/-wash;
• Pedicure of manicure;
• Massages door therapeuten of arbo dienst.

Heeft u nog meer ideeën dan horen wij die heel graag.
(Seksueel getinte activiteiten worden natuurlijk niet 
op prijs gesteld).

Heeft u belangstelling, laat het ons dan zo snel mogelijk 
weten door contact op te nemen met Nancy Heinze,  
e-mail companancy@gmail.com 
en via tel. nr. 06-51176450 
of Keenter Hart, Mariska Sanders, tel. nr. 0495-462090.
(Dit is nog geen aanmelding, alleen kijken we  
of er genoeg interesse is):

Alvast bedankt. 

Activiteitencommissie het Keenter Hart

Mannendag/-avond

  Wijkraad Moesel wint MSJS trofee
   Partnerdag MijnStraatJouwStraat 2014

   een warm Welkom Thuis in het Wonen limburg huis in Roermond
MijnStraatJouwStraat is de Weerter werkwijze voor  
wijkgericht werken. In deze werkwijze zijn de inwoners 
aan zet. Zij spelen een belangrijke rol bij het verbeteren 
van de leefbaarheid in hun eigen buurt.

De jaarlijkse partnerdag, waar alle wijk- en dorpsraden 
van Weert voor worden uitgenodigd, vond dit jaar plaats  
op 16 oktober en werd georganiseerd door Wonen Limburg.
Iedereen werd hartelijk ontvangen op de nieuwe locatie 
van Wonen Limburg in Roermond. Na een uitgebreide 
rondleiding was iedereen ervan overtuigd dat hier een 
prachtig en toekomstgericht gebouw was neergezet.

Tijdens deze partnerdag waren naast de wijk- en dorps-
raden van Weert ook alle partners aanwezig van  
MijnStraatJouwStraat, zoals Politie, Punt Welzijn en 
gemeente Weert.

De gemeente kent jaarlijks een speciale wisseltrofee toe 
aan de wijk- of dorpsraad met de beste, leukste en origi-
neelste activiteit in het kader van MijnStraatJouwStraat.

En dit jaar heeft de wijkraad Moesel deze trofee  
gewonnen met de leefbaarheidactiviteit  
“fietscrossbaan aan de Christinelaan”. 

Wethouder Harry Litjens reikte de MijnStraatJouwStraat 
Trofee uit aan de voorzitter van de wijkraad Moesel, 
Roland Häszler. Van alle zestien activiteiten, die ook zeer 
bijzonder waren, sprong deze activiteit er uit. 
Elders in dit blad staat hoe dit initiatief tot stand is gekomen.
Het bestuur van de wijkraad bedankt iedereen die mee-
gewerkt heeft aan dit geweldige project. Moge allen nog 
jaren plezier hebben van deze prachtige fietscrossbaan.

W I J K K R A N T

MOESEL
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      Op 4 juni jl. ontving de voorzitter van de Wijkraad Moesel uit handen van
                  Mieke Crolla van Punt Welzijn, een bijdrage van € 500,- uit het Samen-doen- 
        fonds Moesel. Met de fusie tussen de Stichting Buurtcentrum Moesel en de  
         Stichting Punt Welzijn, die in 2012 heeft plaatsgevonden en waarbij het   
      Buurtcentrum overgenomen werd door Punt Welzijn, is een aantal afspraken  
 gemaakt nl. dat van de geldmiddelen van de voormalige stichting € 100.000,- 
een bijzondere bestemming zullen krijgen. 
Het jaarlijkse rendement (lees de rente) van dit bedrag wordt gestopt in het Samen-doen-
fonds Moesel en is bestemd voor bijzondere projecten in het kader van de leefbaarheid in 
de wijk Moesel. Hierdoor kunnen bijzondere activiteiten gehonoreerd worden. 
Naast de bijdrage voor de fietscrossbaan van de Wijkraad Moesel is er in 2014 ook voor 
de Harmonie St. Joseph Weert-Zuid een bijdrage van € 750,- voor hun Concerten XXL 
Made in Holland die plaatsvinden van 7 – 9 november aanstaande ; voor de V.V. De Vêrkus-
köp een bedrag van € 750,- voor hun jubileum in 2015 en voor de Stichting Aldenborgh 
een bijdrage van € 500,- voor hun uit te geven boek.
Het fonds wil een bijdrage leveren aan activiteiten in de wijk Moesel, die de onderlinge 
band en de leefbaarheid tussen bewoners in de wijk, buurt, straat bevorderen.   

Hebt u nog suggesties voor activiteiten in 2015 en wilt u een beroep doen op dit 
fonds hiervoor:
Aanvragen voor het jaar 2015 dienen vóór 1 mei 2015 gestuurd te worden naar  
Punt Welzijn, t.a.v. M. Crolla, Postbus 112, 6000 AC Weert of m.crolla@puntwelzijn.nl
tel. 0495 – 697900. Een aanvraagformulier is te downloaden vanaf de website van 
Punt Welzijn, www.puntwelzijn.nl. 
Aanvragers ontvangen dan vóór 15 juni 2015 een antwoord.

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



Nieuws van het gezondheidshuys
Even voorstellen: Medipsy
In deze rubriek willen we u graag nader kennis laten  
maken met de verschillende disciplines binnen het  
gezondheidscentrum. Deze keer stellen we Sabine van 
Elst aan u voor, sinds februari praktijkhouder van Medipsy.

U bent….?
Mijn naam is Sabine Van Elst (inderdaad hoofdletter V 
vanwege mijn Belgische afkomst). Ik ben klinisch  
psycholoog bij MediPsy, de psychologenpraktijk die  
gevestigd is aan de zij-ingang van het Gezondheidshuys. 
Samen met 3 collega-psychologen en 2 psychiaters  
bieden wij zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen.

Wat voor mensen melden zich zoal bij MediPsy?
Het zijn echt mensen zoals u en ik. De zware psychiatri-
sche patiënt behoort niet tot onze doelgroep en kunnen 
wij te weinig bieden. Mensen met stemmingsproblemen, 
angstklachten, concentratieklachten, of burnout daar-
entegen wel. Ook mensen met onbegrepen lichamelijke 
klachten zijn bij ons aan het goede adres, zeker vanwege 
de uitstekende samenwerking met bijvoorbeeld de fysio-
therapie en ergotherapie. Daarnaast bieden wij hulp bij 
emotionele problemen samenhangend met een ziekte of 
met een werkgerelateerd probleem. Mensen met eet-
stoornissen zien we ook met enige regelmaat. 
Omdat we over veel psychologische tests beschikken, 
kunnen we mensen met concentratie- of geheugenklach-
ten goed onderzoeken. 
De kinderpsycholoog ziet vooral kinderen of jongeren die 
last hebben van angsten of die op school om onduide-
lijke redenen niet goed presteren. Dat proberen we dan 

in kaart te brengen met bijvoorbeeld 
een intelligentie-onderzoek of met 
aandachttests. Ook lichamelijke klach-
ten, eetproblemen, moeilijk gedrag of 
moeite met het vinden van aansluiting 
bij andere kinderen vormen veel voorko-
mende aanmeldingsklachten bij kinderen.  
Een heel specifieke groep die regelmatig naar onze prak-
tijk wordt verwezen, vormen kinderen en volwassenen 
met tandartsangst. Daar hebben we intussen heel wat 
expertise in opgebouwd, samen met een tandarts. 

Hoelang duurt zo’n behandeling doorgaans?
De grootste groep is met zo’n 5 tot 10 gesprekken al een 
heel eind op weg geholpen. Is de problematiek wat com-
plexer, dan spreiden we de therapie over een wat langere 
periode en komen er meestal verschillende hulpverleners 
aan te pas. Bij tussentijdse evaluaties wordt stilgestaan 
bij wat nog nodig is. Aan de hand van korte klachtenvra-
genlijsten proberen we te meten of iemand daadwerkelijk 
minder klachten ervaart dan in het begin. Ook de klant-
tevredenheid wordt gemeten en gelukkig kan ik meedelen 
dat  die bij MediPsy tot dusver erg hoog is. 

Kan ik zomaar binnenlopen als ik een afspraak wil 
maken?
Dat kan, al zal het ons niet altijd lukken om bijvoorbeeld 
op woensdag en vrijdag mensen meteen te woord te 
kunnen staan, omdat op die dagen ons secretariaat 
beperkt beschikbaar is. Het makkelijkste is om het 
aanmeldformulier in te vullen dat te vinden is op onze 
website www.medipsy.nl 
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Buurtbemiddeling in Weert

Buurtbemiddeling, een methode om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer 
met elkaar in gesprek te brengen, wordt in Weert al bijna 6 jaar met succes toegepast.  
De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. 
Instanties, zoals politie of woningcorporatie, maar ook de bewoners zelf kunnen melding 
doen van een (dreigende) burenruzie. Bij buurtbemiddeling worden in elke situatie  
twee vrijwillige buurtbemiddelaars ingezet. Deze zijn getraind in conflictbemiddeling,  
ze hebben een onpartijdige houding en respecteren mensen. De buurtbemiddelaars  
laten beide partijen hun verhaal vertellen, proberen de partijen met elkaar aan de praat  
te krijgen en laten hen zelf een oplossing bedenken. Ze proberen dus  
de onderlinge communicatie te herstellen en “spelen” niet voor rechter.

Voor wie is Buurtbemiddeling?
Iedereen die een oplossing zoekt voor een conflict met zijn buren of buurtgenoten (waar 
men zelf niet meer uitkomt) kan zich aanmelden bij Buurtbemiddeling. Het maakt niet uit 

Onze assistente neemt dan zo snel mogelijk contact op 
voor het maken van een afspraak met de meest geschikte 
psycholoog, dit op basis van de informatie vermeld in de 
verwijsbrief van de huisarts. 

Wordt de behandeling vergoed?
Ja, doorgaans worden alle behandelingen vergoed, al 
kunnen er accentverschillen zijn afhankelijk van hoe men 
verzekerd is en/of er sprake is van een verwijzing door 
de huisarts.
Vanaf oktober werken wij nog intensiever samen met de 
huisartsen en de praktijkondersteuner GGZ van het  
Gezondheidshuys in een zogenaamd ketenzorgprogramma 
GGZ.  Voor de patiënt biedt dat het voordeel dat de  
geboden zorg niet van het eigen risico afgaat. Zo proberen 
wij steeds innovatief te zijn en samenwerkingspartners te 
zoeken die de zorg betaalbaar en toegankelijk houden.

Waar liggen nog uitdagingen?
Eén van de uitdagingen die er zeker ligt, is om binnen de 
krappe budgetten die de zorgverzekeraars verstrekken 
toch nog onze servicegerichte instelling met beperkte 
wachttijden te kunnen handhaven. Tevens ligt er de 

uitdaging om waar mogelijk een deel van de behandeling 
‘online’ aan te bieden. In dat geval reageren therapeut en 
patiënt via een beveiligd mailcontact op de vorderingen 
die worden gemaakt op de online aangeboden oefeningen. 
Tot slot, hoe bevalt het  in het Gezondheidshuys?
Het is een zeer prettige, rustige werkomgeving. Doordat 
we met veel hulpverleners in hetzelfde pand zitten zijn de 
lijnen kort. De samenwerking met de andere disciplines 
willen we zeker nog verder uitbouwen. Dat kan bijvoor-
beeld leiden tot goed afgestemde, ‘zorg op maat’ voor 
mensen met overgewicht of met chronische ziekten zoals 
diabetes.
Binnen onze eigen praktijk  hebben we onlangs de 
inrichting van de kamer van de kinderpsycholoog  
aangepast: de vergadertafel is ingeruild voor een hoop 
therapeutisch spelmateriaal zodat het voor kinderen veel 
leuker wordt om naar de psycholoog te komen en therapie 
spelenderwijs kan worden aangeboden.  
Psychotherapie mag immers een “plezante touch” hebben.

Voor meer informatie kijkt u op 
www.hetgezondheidshuys.nl of www.medipsy.nl

Vrijwel iedereen heeft buren en gelukkig gaan de meeste buren op een prettige 
manier met elkaar om, maken een praatje en komen misschien bij elkaar over de 
vloer. Het tegendeel kan echter ook voorkomen: een burenruzie die onschuldig 
begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt.  
Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. 
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of men in een koop- of in een huurhuis woont. Het enige wat we van partijen verwachten, 
is dat ze samen met hun buren willen zoeken naar een oplossing. Alleen door goed naar 
elkaar te luisteren komen er praktische oplossingen voor bestaande ergernissen. 

Welke conflicten?
Buurtbemiddeling richt zich op conflicten tussen buurtbewoners, die overlast ondervinden 
van bijvoorbeeld: slaan met deuren, blaffende honden, overhangende takken, stankoverlast 
van huisdieren, harde muziek, parkeeroverlast, pesterijen, achterstallig tuinonderhoud,  
verschillende leefwijze, etc. Het is vaak overlast die niet ernstig genoeg is om politie of  
justitie voor in te schakelen. Buurtbemiddeling bemiddelt niet als er sprake is van buiten-
sporige agressie, alcohol- of drugsverslaving, zware psychiatrische problematiek, aan-
varingen met instanties of conflicten binnen de relationele sfeer (bijv. binnen één familie). 
Daarvoor zijn andere hulpinstanties 

De werkwijze 
• Partij 1 (melder) neemt contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling en legt  

uit wat er aan de hand is of Buurtbemiddeling neemt contact op met partij 1 naar aan-
leiding van een melding (na toestemming) en vraagt wat er aan de hand is.

• De coördinator selecteert 2 geschikte vrijwillige bemiddelaars.  
• Er wordt een afspraak gemaakt door de bemiddelaars voor een gesprek bij partij 1 

thuis of indien dit niet mogelijk is op een neutrale plek.
• De bemiddelaars nemen contact op met partij 2 (overlastveroorzaker in de ogen van 

melder) om zijn/ haar kant van het verhaal te horen.
• Als partij 2 wil meewerken, komen alle partijen op een neutrale plek samen (dit kan 

bijvoorbeeld in een buurthuis) om met de bemiddelaars aan een oplossing te werken. 
• De ervaring leert dat het mogelijk is om al in één gesprek tot afspraken te komen.  

Als de partijen er toch niet uitkomen in één gesprek, kan er een vervolggesprek gepland 
worden (maar dit komt in de praktijk niet vaak voor).

• Na enkele weken nemen de bemiddelaars opnieuw contact op met beide partijen om te 
vragen of de afspraken naar tevredenheid worden nagevolgd.

Voordelen van Buurtbemiddeling
• Zorgt voor duurzame oplossingen die voor beide  

partijen aanvaardbaar zijn
• Voorkomt dat ruzies uit de hand lopen
• Politie en justitie blijven buiten het conflict
• De bemiddeling is gratis.
Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden 
bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Een groot 
voordeel is dat partijen de baas blijven over de oplossing van 
hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Hoe kunt u Buurtbemiddeling Midden-Limburg bereiken?
Telefoon:  06 - 20 28 05 76 (bij voicemail, 
 spreek uw bericht in en wij bellen u terug). 
E-mail:  info@buurtbemiddelingmiddenlimburg.nl 
Internet:  www.buurtbemiddelingmiddenlimburg.nl 

Wilt u zelf in gesprek, dan kijk voor tips op www.eerste-
hulpbijburen.nl
De coördinatoren van Buurtbemiddeling Midden-Limburg: 
Luc Schroembges en Claire van Bekkum

Buurtbemiddeling Midden-Limburg wordt uitgevoerd door Proteion Welzijn / De Zorgondersteuner. Binnen Buurtbemidde-
ling Midden-Limburg zijn bijna 75 bemiddelaars actief die zich vrijwillig inzetten voor het woongenot en de leefbaarheid  
van de inwoners van de gemeenten Weert, Leudal, Echt-Susteren, Roermond, Maasgouw en Roerdalen.
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data activiteiten 

harmonie Sint Joseph Weert-Zuid 
organiseert groot Promsweekend!

Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 november schudt Buurtcentrum Moesel op haar grondvesten tijdens het 
Promsweekend van Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid. Dankzij drie wervelende evenementen beloven het 
geweldige muzikale dagen te worden voor jong en oud!

Vrijdag 7 november: Funky Friday
Het feestweekend trapt af met een gloednieuwe activiteit voor 
de jeugd. Tijdens deze eerste editie van Funky Friday zal jong 
talent het podium bestormen voor een swingende show. Naast 
optredens van veel solisten en bands is er aandacht voor de 
winnaars van de Funky Friday live auditions.
Zaterdag 8 november: Rabobank XXL Proms 2014
Muziek en gezelligheid gaan hand in hand op zaterdagavond. 
Het groot harmonieorkest van Harmonie Sint Joseph Weert-
Zuid verzorgt samen met een groot aantal Weerter artiesten 
het jaarlijkse Promsconcert. Na afloop is er een spetterende 
afterparty met Mark en Wilhelmien!

Zondag 9 november: Mantelzorgconcert
Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen vergeten 
zichzelf soms. Daarom zet Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid in 
samenwerking met Punt Welzijn op zondagmiddag de Weerter 
mantelzorgers in het zonnetje tijdens een verrassend muzikaal 
programma.

Kortom: Tijdens dit weekend is Buurtcentrum Moesel  
‘the place to be!’. Mis het dus niet en koop snel uw  
kaarten bij Primera Wouters (Oranjeplein 231)  
of TabAktief Van Bun (Muntpassage 7). 

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 geld-
prijzen winnen, maar ook de jackpot. Dus, aarzel niet en ga 
eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!

Informatie
Kijk voor meer info op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

 NOVEMBER
Zaterdag 1 november 
Moeselse reünie met boekpresentatie in Buurtcentrum Moesel
Organisatie: De Aldenborgh
• Zaal open vanaf 13:00 uur
• Om 14:00 uur officiële presentatie geschiedenisboek Moesel
• Muzikale omlijsting: Hamonie St. Joseph Weert-Zuid
• Filmfragmenten van cineast Peter Crins
• Diavoorstelling met oude foto’s van Moesel
• Aansluitend Moeselse reünie
Vrijdag 7 november, zaterdag 8 november en  
zondag 9 november 
Made in Holland XXL in Buurtcentrum Moesel
Organisatie: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Meer info: zie elders in de wijkkrant
Vrijdag 7 november en zaterdag 8 november
Spinning Marathon in het Keenter Hart 
Meer info: www.stichtingperamiho.nl 
Woensdag 12 november 
Bestuursvergadering

Vrijdag 14 november
EHBO aan baby’s en kinderen. Infoavond Buurtcentrum Moesel
Meer info: zie elders in wijkkrant
Vrijdag 21 november
Discoavond voor de jeugd. Meer info: zie elders in wijkkrant

  DECEMBER 
Woensdag 10 december 
Bestuursvergadering


