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Berichten van het Bestuur

Graag kijk ik even met u terug naar het afgelopen jaar, wat hebben wij als wijkraad Moesel 
zoal bereikt. Zoals u weet bestaat de wijkraad uit allemaal vrijwilligers, nu en dan profes-
sioneel ondersteund. 
Wij doen al dat vrijwilligerswerk naast onze dagelijkse werkzaamheden. Goede contacten 
en het hebben van een netwerk binnen de gemeentelijke organisatie is daarvoor nodig en 
van groot belang voor het functioneren van onze wijkraad. 
Dat heeft er in het afgelopen jaar toe geleid dat de wijkraad - op sociaalgebied - een paar 
mooie activiteiten voor de bewoners heeft kunnen realiseren; o.a. de buitenspeeldag, 
tweemaal een disco voor de jeugd, een hobbymarkt-kinderbraderie, buitenbios, halloween 
en het aanplanten van de fietscrossbaan. 

Een belangrijk en altijd doorlopend dossier is de veiligheid en bestrijding van overlast in  
de wijk. Daar werkt de wijkraad intensief aan, in nauwe samenwerking met gemeente en 
politie. Ook is het project Houtstraatlossing uitgevoerd en slechts op een enkele aanpas-
sing na klaar. Verder zijn wij in overleg geweest met de gemeente over het kruispunt  
Maaseikerweg – Beatrixlaan.  
Dit overleg duurt voort i.s.m. Buurtschap Moesel 1 en wijkraad de Graswinkel. 
Drie keer hebben wij een kwalitatief goede wijkkrant gepresenteerd en dat dit is gelukt 
blijkens de vele leuke reacties. 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een trouw bestuurs-en commissielid  
Ine Weegels. Ine heeft 10 jaar lang met grote inzet vrijwilligerswerk gedaan voor de wijk; 
voor de bewoners, voor de kinderen, de wijkkrant en bijgedragen aan veel activiteiten. 
Bovendien was Ine een fijne collega en wij zullen haar dan ook node missen. Haar man  
Ton heeft in de loop der jaren van vele activiteiten foto’s gemaakt, bewerkt en op de web-
site geplaatst.
namens het hele bestuur danken wij hen beiden en wensen hun het allerbes-
te en een goede gezondheid toe.

Het prille nieuwe jaar 2015 is net begonnen en is opnieuw een jaar met veel kansen. 
Daarom is samenwerken in 2015 het sleutelwoord, samenwerken om de mooiste wijk van 
Weert ook de mooiste wijk te laten blijven.

W i j k k r a n t
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Als voorzitter had ik besloten om te stoppen met mijn werkzaamheden voor de wijkraad. 
Na goed overleg met de overige bestuursleden en het thuisfront ben ik hierop terugge-
komen. Veel activiteiten en aandachtspunten staan voor Weert-Zuid komende periode nog 
op stapel. Daarom blijf ik aan totdat een geschikte vervanger zich aandient. Het zou zonde 
zijn om de wijkraad zonder voorzitter achter te laten. U mag van mij verwachten dat ik met 
dezelfde overtuiging als voordien mij zal inzetten voor de wijk Moesel. 
Het bestuur is blij dat twee nieuwe vrijwilligers zich voor de wijkraad hebben aangemeld. 
Erik Hagens stuurt de commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen aan, en  
Hettie Speksnyder ondersteunt als lid de commissie Onderwijs, Sport en Welzijn.  

Beiden van harte welkom!

Nog steeds willen wij graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen die bereid zijn om de wijk-
raad Moesel voor enkele uren per maand te ondersteunen. Dat kan zijn helpen bij activi-
teiten voor kinderen, voor ouderen of anderszins aandacht geven aan en oog hebben  
voor het bewerkstellen van een nog mooiere en veiligere wijk. 
Hebt u belangstelling en u wilt meer informatie mail dan naar info@wijkraadmoesel.nl

Diverse activiteiten vinden ook in 2015 weer plaats. Een aantal gemeentelijke plannen 
c.q. voornemens maken overleg met de gemeente noodzakelijk. Het gaat daarbij om het 
Voorzieningenplan Weert -Zuid, de mogelijke sluiting van Microhal ‘de Stegel’ en van het 
Buurtcentrum. Daarnaast start de bouw van het Regionaal Kennis en Expertisecentrum 
Weert (RKEC) aan de Beatrixlaan, en opnieuw de herinrichting van het kruispunt  
Maaseikerweg-Beatrixlaan. Gemeentelijke plannen die onze volledige aandacht in 2015 
zullen op eisen. Ook in 2015 komen er natuurlijk weer leuke activiteiten waaronder de 
succesvolle discoavond voor de jeugd, Halloween, de buitenspeeldag en mogelijk een 
braderie. Verder een bewonersavond waar bewoners zich kunnen laten informeren en zelf 
uiteraard vragen kunnen stellen.

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Moesel bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.  
In het bijzonder de Gemeente Weert, Punt Welzijn, Wonen Limburg en de Politie voor hun 
professionele ondersteuning. Nog eens dank.
Als voorzitter bedank ik alle bestuursleden voor de prettige samenwerking in het bestuur. 
En u als bewoners danken wij voor uw input en support. 

Samen doen we meer!

Voor u en uw familie een gezond en gelukkig 2015.

Roland Häszler
Voorzitter
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jeugdinloop njoy
Jeugdinloop Njoy sloot het jaar 2014 af met pannenkoeken 
bakken. De kinderen deden alles zelf, onder begeleiding uiter-
aard. Boodschappen doen met Noera. De tafels feestelijk 
dekken. Toen werden vier groepjes gemaakt en moesten 
de ingrediënten bij elkaar gezocht worden en afgewogen. 
Vervolgens samenvoegen en kloppen tot alle klontjes waren 
verdwenen en bakken maar. Rozijnen en stukjes appel wer-
den mee gebakken en zelfs kaas. Aan tafel ging de versiering 
verder met jam, suiker stroop. Dat was smullen!
Leuke middag.

Als je denkt dit is wel wat voor mij en ben je tussen de 6 en 
12 jaar, kom dan gerust eens kijken. We zijn er iedere woens-
dag van 12.30 tot 15.30 uur in het Buurthuis aan de Christin-
elaan. Ouders zijn ook welkom. 
Njoy is een initiatief van Punt Welzijn. Toegang is in principe 
gratis, inclusief limonade en iets te snoepen. Een enkele keer 
vragen we een kleine bijdrage voor een speciale activiteit.

Meer informatie? Neem contact op met:
Sem Douven: s.douven@puntwelzijn.nl of  
Ine Weegels: ineweegels@planet.nl 

De voorlichtingsavond op 14 november door mevrouw 
Mien Boonen van EHBO-reflex was een succes. 
Zo’n dertig mannen/vrouwen hadden zich aangemeld. 

 Aan bod kwamen o.a.:
• Verschillen tussen volwassenen en kinderen;
• Kleine ongevallen; 
• Wondbehandeling;
• Verslikking en andere ademhalingsstoornissen;
• Kinderziekten.

Ook moest geoefend worden met verband en was er 
uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.
Omdat er belangstelling was voor nog meer informatie, 
beraden wij ons hoe wij het verder invullen.

ehBo aan baby’s en kinderen

commiss ie  onderw i j s ,  Spor t  en  We lz i j n
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Graag tot ziens!
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Tot dan allemaal!

commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

discoavond voor de jeugd
Wat was het weer een gezellige avond! De kinderen hebben zich heel goed geamuseerd.
DJ Marco heeft gezorgd voor geweldige muziek en dansgroep Fresh heeft bij beide groe-
pen een kei leuke breakdance act opgevoerd. Er zaten toch een paar moeilijke kunstjes 
bij! Niet alleen de discogangers hebben een leuke avond gehad, maar ook de break-
dancers waren enthousiast. 
Ze willen heel graag de volgende keer weer terug komen.
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!

Commissie Jeugd
Nelly v.d. Voort

Vrijdag 17 april iS de Volgende diScoaVond Voor de jeugd

Discoavond voor de leerlingen van de basisscholen m.m.v. DJ Marco en Dansgroep Flash

Groep 0 t/m 4: 18:30 uur – 20:00 uur

Groep 5 t/m 8: 20:00 uur – 22:00 uur

Buurtcentrum Moesel

halloweenviering
Wat was het weer een geslaagde  
en gezellige middag!
De kinderen hebben heerlijk kunnen knutselen,  
verschillende spellen gedaan en lekker rond gerend.
Een speciaal bedankje aan de twee moeders die  
ons geholpen hebben met schminken. Onze vaste 
schminker was ziek en zij hebben ons uit de brand 
geholpen. 
nog eens, bedankt dames!
Om 14:45 uur kregen de kinderen ranja met wat lekkers 
en daarna hebben ze tot 17:00 uur nog fijn gespeeld.
Met het naar huis gaan werd iedereen nog verrast met 
wat lekkers.
Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet! 
Zonder jullie kunnen wij geen activiteiten  
organiseren
Vergeet niet te kijken op onze website: 
www.wijkraadmoesel.nl. 
Hier staat een aantal leuke foto’s op van de  
Halloweenviering.

Commissie Jeugd
Nelly v.d. Voort

Oproep: Wie vindt het leuk en heeft tijd om tijdens de Buitenspeeldag, Halloweenviering en/of 
Discoavond kinderen te schminken? De kinderen zullen u dankbaar zijn!
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Weertenaren die samen met politieagenten door de wijk 
lopen en in de huid kruipen van inbrekers. Een formule 
die succesvol blijkt te zijn, zowel voor het gevoel van de 
burgers als voor de resultaten. De wijkagenten van Weert-
Zuid zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om 
het aantal inbraken en diefstallen te verminderen. 
De agenten schakelde de hulp in van burgers en wijkraden 
die daar in grote getalen gehoor aan gaven. Begin december 
trok men door de wijk Keent en 14 januari was de wijk 
Moesel aan de beurt. De animo was deze keer nog groter. 
Ruim 35 Weertenaren namen deel aan dit Donkere Dagen 
Offensief. Dat is een verdubbeling van het aantal deel-
nemers ten opzichte van de ronde door Keent. Ook in de 
wijk Moesel was het mogelijk om voor duizenden euro’s 
aan goederen te ontnemen. Tijdens de tocht door de wijk 
werd gekeken of er (garage) deuren te openen waren en of 
de vervoersmiddelen goed afgesloten waren. Het absolute 
klapstuk was een BMW die volgens de politie minimaal 
50.000 euro zou kosten. Kwaadwillende hadden hun slag 
kunnen slaan. De auto was niet afgesloten en met wat 
technische trucjes had men de auto kunnen stelen. 
Dat gebeurde natuurlijk niet. De burgers waarschuwde 
samen met de wijkagent de auto-eigenaar. In één straat 
wist men 9 van de 9 achterdeuren te openen. 
Ook hier hadden kwaadwillende hun slag kunnen slaan. 
Meestal staan er fietsen niet afgesloten achter de poort. 
Daarbij kan een inbreker ongezien zich toegang verlenen 
tot de woning. Ook hier belden de burgers bij de betref-
fende mensen aan om hen te waarschuwen. 

Deze zogeheten buurtpreventie blijkt succes te hebben. 
Veel mensen worden bewust gemaakt wat naïviteit en 

gemakzucht kan veroorzaken. Meestal denkt men “mij 
gebeurt dat niet”, maar het kan zo gebeurd zijn. 
De mensen die werden aangesproken reageerden veelal 
positief op de buurtpreventie-actie en zeiden toe beter op 
te letten en de zaken beter af te sluiten. 

Tijdens de evaluatie bleek dat sinds oktober het aantal 
inbraken in Keent met 33% is afgenomen. Keent vormde 
een ‘hotspot’ wat betreft inbraken. Een eerste succesje, 
maar de politie gaat door om het aantal inbraken nog 
verder omlaag te brengen. De burgers die op 14 januari 
deelnamen aan de buurtpreventie op Moesel waren 
unaniem enthousiast. Voor hen was het leuk, leerzaam en 
het maakte hen inzichtelijker wat betreft de situatie in hun 
wijk. 
Naast de politie namen ook de gemeente Weert,  
Wonen Limburg, wijkraad en Punt Welzijn deel  
aan het Donkere Dagen Offensief.

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. Wij 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 

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

Buurtpreventie
Vrijdag 17 april iS de Volgende diScoaVond Voor de jeugd

Discoavond voor de leerlingen van de basisscholen m.m.v. DJ Marco en Dansgroep Flash

Groep 0 t/m 4: 18:30 uur – 20:00 uur

Groep 5 t/m 8: 20:00 uur – 22:00 uur

Buurtcentrum Moesel
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high impact crime 
kernboodschappen gespecificeerd naar woninginbraak

Woninginbraken hebben een enorme impact op hun 
slachtoffers. De aanpak van dit zogeheten Hoge Impact 
Delict heeft topprioriteit bij de politie. De politie kan deze 
problemen niet alleen aanpakken. Daarvoor heeft zij de 
hulp nodig van anderen. De politie werkt daarom veel 
samen met partners zoals gemeenten, woningcorporaties, 
e.d. Ook hebben inwoners zelf een belangrijke rol in het 
voorkomen van deze misdrijven. Gezamenlijk moeten we 
zorgen voor een veiligere samenleving. 
De politie begrijpt dat een woninginbraak een ingrijpende 
gebeurtenis is. De aanpak van dit delict heeft dan ook top-
prioriteit binnen de politie. u kunt zelf preventiemaat-
regelen treffen, hiermee heeft u tot 90% minder kans op 
woninginbraak. (empathie)
U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtof-
fer wordt van een inbraak. Bent u toch slachtoffer geworden? 
doe altijd aangifte! (handelingsperspectief)

U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in 
welke auto’s zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets 
verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de 
verdachte auto en/of het signalement van de verdachte 
persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, neem 
geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en 
wat er precies aan de hand is. De kans dat woninginbrekers 
gepakt kunnen worden, neemt toe als u bij de politie meldt 
wanneer u verdachte zaken waarneemt. 
u kunt het volgende slachtoffer zijn. Zeker wanneer er 
onlangs in u buurt is ingebroken, is deze kans vele malen 
groter. (burgerparticipatie)

kernboodschappen woninginbraken 
Als u al eens slachtoffer bent geweest, is de kans dat u nog eens slachtoffer wordt groter.
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk, goede buitenverlichting en laat via social media niet  
 weten dat u op vakantie bent (handelingsperspectief)
• Bel 112 bij verdachte situaties (meldingsbereidheid)
• Doe altijd aangifte (meldingsbereidheid)
• Registreer uw goederen; dit maakt het makkelijker uw spullen op te sporen en 
 aangetroffen goederen terug te bezorgen (handelingsperspectief)
• Zonder heler geen steler. Kijk op stopheling.nl of een product niet als gestolen 
 geregistreerd staat. (handelingsperspectief)
• Wees alert op babbeltrucs aan de deur

De politie is verantwoordelijk voor het opsporen van daders van woninginbraak.
Als politie zijn we er altijd. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is uw hulp 
nodig om de inbreker te pakken. 80% van de woninginbraken wordt opgelost door de 
oplettendheid van burgers. In 95% van de gevallen zijn we er binnen 10 minuten. 
Ziet u iets wat u niet vertrouwt in uw omgeving? 

Kijk goed hoe iemand eruit ziet: noteer kenteken,  
kleding en opvallende kenmerken en bel 112. 
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Jaarlijks wordt een leefbaarheid agenda opgesteld per wijk waarin circa 5 activiteiten  
opgenomen staan welke dat jaar worden uitgevoerd. Onder activiteiten, buurtbeheer en 
wijkontwikkeling ziet u projecten staan met daarachter de afkorting “MSJS”, dit zijn  
projecten die voortgekomen zijn uit de leefbaarheidagenda van Mijn straat jouw straat.

In 2015 zijn de volgende projecten van de leefbaarheid-agenda aangevraagd:
Thema
ontmoeting Fietstocht met posten, spellen en BBQ
ontmoeting Carnaval V.V. De Vêrkusköp -KiVaKeMo-Straatfeesten
ontmoeting 5 x 11 jarig bestaan VV de Vêrkusköp
ontmoeting De Buitenspeeldag op 10 juni
ontmoeting  Discoavond voor de jeugd
ontmoeting Herhalingscursus Reanimatie/AED
schoon        Bloembakken Winkelcentrum aanplanten

Waar moet u zijn als u klachten heeft over stoeptegels die ongelijk liggen, gaten in het 
asfalt, straatverlichting, hondenpoep, groen, bomen en struiken, zwerfafval, riolering, 
straatmeubilair, toestand van speelmateriaal en parkeren?

Hebt u (leuke) opmerkingen of ideeën? 
Hebt u een lekker recept waarvan u denkt dat wijkbewoners dat ook lekker zullen vinden?
Hebt u altijd al een stukje willen schrijven voor de wijkkrant?
Hebt u gedichten in een la liggen die smeken om gelezen te worden?
Hebt u andere zaken die u met ons wilt delen?

Wij horen graag van u: e-mail: info@wijkraadmoesel.nl of u stuurt een brief naar:
Secretariaat Wijkraad moesel, blekerstraat 115, 6006 nV Weert

Mijn straat jouw straat 
MijnStraatJouwStraat is een initiatief van de wijk- en dorpsraden in Weert,  
de gemeente, PUNT welzijn, Politie Limburg Noord en Wonen Weert.  
Hiermee proberen we bewoners in de wijk en dorpen te enthousiasmeren om mee 
te doen bij het verbeteren van de buurt. Mijn straat jouw straat is ook wel bekend 
onder de naam leefbaarheidagenda. 

klachten melden bij gemeente 
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Oproep

Hebt u 

ideeën 
voor de 

komende jaren? 

Laat het 
ons weten!

Hebt u klachten over: 
• Stoeptegels die ongelijk liggen 
• Gaten in het asfalt 
• Straatverlichting 
• Hondenpoep 
• Groen, bomen en struiken 

• Zwerfafval 
• Ongedierte 
• Riolering 
• Straatmeubilair 
• Toestand van speelmateriaal 
• Parkeren?

alle klachten kunt u melden bij de gemeente via telefoonnummer (0495) 575000.



Maaseikerweg / Beatrixlaan

De Maaseikerweg is één van de drukste wegen van 
Weert. Een paar jaar geleden werden hier ongeveer 
10.000 voertuigbewegingen per dag gemeten en was de 
gemiddelde snelheid 58 km per uur. Hoger dan hier is 
toegestaan. Er gebeuren hier dan ook met enige regel-
maat ongelukken en dit komt mede omdat automobilis-
ten op sommige stukken veel te hard rijden.  
Omwonenden pleiten al lange tijd bij de gemeente, om 
de weg aan te passen zodat deze structureel veiliger 
wordt. De gemeente is het hiermee eens. Leden van 
Buurtschap Moesel 1 die samen met wijkraden Moesel 
en Graswinkel het voortouw nemen in de aanpassingen, 
vragen zich af of de gemeente wel een duidelijke visie 
heeft met betrekking tot de functie van de Maaseikerweg.

Tijdens een informatieavond begin september inzake 
de Maaseikerweg waren de aanwezige ambtenaren niet 
voorbereid op een grote opkomst en verliep de bijeen-
komst chaotisch. De beslissing die omwonenden moesten 
nemen over de wegaanleg van het kruispunt Maaseikerweg 
en de Beatrixlaan werd uitgesteld.  
Omwonenden, wijkraden en buurtschap geven na 
onderling overleg de voorkeur aan een punaiserotonde 
op deze locatie. Deze optie werd in 2011 door Grontmij 
Nederland in een rapport aan de gemeente ook al als 
alternatief voorgesteld.

De gemeente houdt het echter op een kleine aanpas-
sing op dit punt en geeft voorkeur aan een vernieuwde 
T-splitsing, omdat de doorstroming van het verkeer geen 
hinder mag ondervinden. 
Volgens de buurt wordt er op de Maaseikerweg veel te 
hard gereden en dat zal dan ook geen verbetering op 
leveren. 

De communicatie verloopt sindsdien uiterst stroef. 
Omwonenden, wijkraden en leden van het Buurtschap 
Moesel 1 willen weten waar ze aan toe zijn en de moge-
lijkheid hebben om hun goed beargumenteerde keuze 
voor een punaiserotonde toe te kunnen lichten.  
De gemeente zal uiteindelijk een beslissing nemen over 
de aanpassing. 
Verder zou het wenselijk zijn om ook te kijken naar de 
spoortunnel op de Maaseikerweg. Deze spoortunnel 
functioneert nu als een “flessenhals” omdat de Maaseiker-
weg daar smaler wordt. Niet alleen komen daar verschil-
lende weggebruikers bij elkaar, het is ook nog eens heel 
druk omdat vlakbij de spoortunnel een drukke rotonde ligt 
en ook de geplaatste bushaltes zijn te gek voor woorden 
om deze zo dicht bij de tunnel te plaatsen. Dat zorgt voor 
onveilige situaties, die in de buurt en bij de weggebrui-
kers al tijden een doorn in het oog zijn. 
Volgens adviesbureau Movares is de conclusie dat er 
een aparte doorgang voor fietsers en voetgangers  
gemaakt moet worden. De gemeente Weert is nu aan zet 
om de tunnel op de agenda te zetten of en initiatiefvoor-
stel in te dienen.
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Omwonenden en vertegenwoordigers van wijkraad Moesel, Buurtschap Moesel 1 en Samen Graswinkel zijn zo 
teleurgesteld in de gemeente Weert, dat ze hun vertrouwen dreigen te verliezen. Inzet is de herinrichting van het 
kruispunt Maaseikerweg en de Beatrixlaan. Al weken stapelen de fouten en miscommunicatie zich op.  

Een toelichting op 
de beste oplossing  
voor de inrichting van het  
kruispunt  
Maaseikerweg - Beatrixlaan 



Samen-doen fonds Moesel 
MIn 2012 is het Samen-doen fonds Moesel opgericht. 
Dit fonds kwam tot stand door de fusie van de Stichting 
Buurtcentrum Moesel en de Stichting Punt Welzijn. Hierbij 
werd afgesproken dat het jaarlijkse rendement van de 
geldmiddelen van de voormalige stichting een bijzondere 
bestemming zouden krijgen. Uit dit fonds kunnen bijzon-
dere activiteiten, in het kader van de leefbaarheid van de 
wijk Moesel, gehonoreerd worden. 
Welke activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage uit 
dit Samen-doen fonds Moesel?

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. 
Deze activiteiten kunnen door organisaties uit Moesel of 
verenigingen uit andere wijken, maar werkend voor Moe-
sel, georganiseerd worden. Ook bewoners en bewoners-
groepen uit de wijk Moesel kunnen aanvragen indienen. 

Het fonds zal nooit een totale activiteit financieren, maar 
levert een bijdrage aan. 
Bij de aanvraag dient aangegeven te worden op welke 
wijze in de overige noodzakelijke middelen verzorgd wordt. 
Jaarlijks zullen ca. drie activiteiten gekozen worden, die 
een bijdrage uit dit fonds ontvangen. De beoordeling van 
de aanvragen gebeurt door een werkgroep bestaande 
uit een  vertegenwoordiging van het voormalige Bestuur 
Stichting Buurthuis Moesel, de Wijkraad Moesel en Stich-
ting Punt Welzijn.

Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden 
vanaf de website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl
Aanvragen 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. 
Ingezonden aanvragen ontvangen vóór 15 juni 2015 
een antwoord.  

9
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Daar sta je dan, plotseling geconfronteerd met het overlijden 
van je partner. De eerste weken beleef je dat vaak in een 
roes, gesteund door familie en vrienden. Maar door je  
omgeving gaat het normale leven sneller door dan voor 
jezelf en merk je steeds meer dat je er een beetje alleen 
voor staat. Rouwen doet pijn en ook al wil je daar nog 
graag over praten, je wilt je familie en vrienden daar niet 
steeds lastig mee vallen.
Een (echt)scheiding is een indrukwekkende gebeurtenis 
die je hele leven overhoop haalt en die ook emotioneel 
een diepe indruk maakt. Je komt voor allerlei problemen 
te staan die je alleen dient op te lossen.

HUMANITAS brengt je in contact met een gezinsmaatje. 
Deze goed getrainde vrijwilligers begrijpen waar je tegen-
aan loopt en kunnen je helpen met praktische zaken of 
gewoon een gesprekspartner zijn. Deze maatjes kunnen 
je, als je in je verdriet daar aan toe bent begeleiden naar 
een lotgenotengroep.
Dit zijn kleine groepen mensen die hetzelfde hebben door-
gemaakt als jou, waar anderen zonder dat je veel hoeft 
uit te leggen begrijpen waar je tegenaan loopt. Samen je 
verdriet een plekje geven en elkaar steunen om het leven 
van alle dag weer op te pakken.  
Ook eventueel thuiswonende kinderen hebben hun verdriet. 
Maar jonge kinderen en zeker ook pubers beleven en  
verwerken hun verdriet op een andere manier dan volwas-
senen, kunnen zonder dat je het door hebt gedragsveran-
deringen ondergaan, hun verdriet verbergen om hun  
ouder te sparen, slecht gaan presteren op school, et cetera.
HUMANITAS heeft ook speciale maatjes voor uw kind. 
Goed getrainde jonge vrijwilligers die gedurende een 
schooljaar in wekelijkse een-op-een gesprekken van  
gemiddeld een uur met de jongere optrekken.

Hoe gaat het als ik me aanmeld?
Na aanmelding neemt de coördinator contact met u op 
om een afspraak te maken bij u thuis. Aan hem/haar kunt 
u kenbaar maken wat voor soort hulp u nodig heeft en uw 
wensen kenbaar maken over een maatje. Dit kunnen wensen 
zijn qua leeftijd, man of vrouw, frequentie van bezoek, enz. 
De coördinator gaat voor u op zoek naar een vrijwillig maatje 
die u verder begeleidt. Na enige tijd neemt de coördinator 

nog een keer contact met u op of alles naar wens verloopt. 
Voor jongeren werkt het op dezelfde wijze.

De afdeling Weert e.o. van Humanitas bestaat 10 jaar en 
voert vrijwilligerswerk uit in alle kernen van de gemeenten 
Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck.
Voor een volledig overzicht van al onze activiteiten en 
meer info: www.humanitas.nl/afdeling/weert
In februari begint weer een groep, waarvoor u zich kunt 
aanmelden tijdens onze inloopdagen.

Humanitas Infocentrum
wo. t/m vr.: 11.00 tot 15.00 uur en  
za.: 10.00 tot 13.00 uur
Walburgpassage 54, 6001LA Weert
T: 0495 58 63 18
rouwenverlies.weert@humanitas.nl

Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligers-
organisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, 
die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoe-
den, Opgroeien, Detentie,Thuisadministratie en Verlies. 

Meer weten over Humanitas Weert e.o.? 
Neem dan contact op met Erik Mans, Bestuurslid, 
e-mail: rouwenverlies.weert@humanitas.nl 
www.humanitas.nl/afdeling/weert
Mail: weert@humanitas.nl 
Twitter: @HumanitasNL
Facebook: www.facebook.com/humanitas.district.zuid.nl

Maatjes voor lotgenoten rouw en Verlies
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van onze activiteiten. 
Maatjes voor lotgenoten Rouw en Verlies



11

Februari 2015, Jaargang 16, nummer 1

Cyclus 

De tijd vergaat

maar
seizoenen blijven

en ook 
de regen

al werd die
door de jaren heen

wat zuur.

Liza Hompes-Caris

nominaties antje award 2015
In samenwerking met de gemeente Weert en Punt Welzijn zal dit jaar, voor inmiddels de 
negentiende keer, de Antje Award uitgereikt worden. De uitreiking zal plaatsvinden op 
zaterdag 7 maart 2015 bij gelegenheid van de vrouwenverwendag in het Keenter Hart. 
Deze prijs vernoemd naar mevrouw Pallandt-Hendrix die tot 1926 Weerter vlaaitjes 
verkocht aan de treinreizigers en beter bekend staat als Antje van de Statie, is bedoeld 
voor een vrouw die iets bijzonders heeft gedaan voor de Weerter gemeenschap.
Maar dat kan alleen als de organisatie daarvoor nominaties ontvangt. En daarbij heeft 
zij uw hulp nodig.
De organisatie is op zoek naar een vrouw, woonachtig en/of werkzaam in de gemeente 
Weert, die een bijdrage levert aan de bewustwording van de individuele vrouw en/of 
een bijdrage levert aan de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen.
Kortom een Weerter vrouw die zich inspant voor vrouwen en door haar omgeving als 
voorbeeld gezien mag worden.
Kent U zo iemand, aarzel dan niet en nomineer betrokkene voor de Antje Award 2015.
Uw nominatie, met redenen omkleed, graag schriftelijk indienen voor 14 februari 2015 
bij C. Rosbergen, Meierijstraat 13, 6002 BA Weert. 

Mannendag
De Activiteitencommissie het Keenter Hart heeft via ver-
schillende kanalen een oproep gedaan aan alle mannen 
van Weert om ons te laten weten wat ze graag zouden 
willen zien/doen op de Internationale mannen dag/avond. 
Hier zijn erg weinig reacties op af gekomen en dat betreu-
ren wij heel erg.
Daarom hebben wij van de Activiteitencommissie het 
Keenter Hart besloten om niet meer door te gaan met het 

organiseren van deze activiteit. Wij hadden namelijk meer 
verwacht van de mannen. Hiermee willen we dus aange-
ven “mannen niet meer mopperen dat we meer voor de 
vrouwen doen dan voor de mannen!”

Vriendelijke groeten

De Activiteitencommissie het Keenter Hart
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Een tijd geleden mocht ik een dagje meedraaien op een zorg-
boerderij en dat heeft me enorm geïnspireerd. Niet alleen wat 
betreft het schrijven, maar ook met betrekking tot het bakken. 
Ik hielp mee met het bereiden van de maaltijd voor maar liefst 
vijftien personen…
Terwijl ik na het koken helemaal afgepeigerd ben, draaien de 
kook-duizendpoten hun hand er niet voor om tussendoor ook 
nog een lekkere cake of taart te bakken en dat alles terwijl de 
zelfgemaakte appelmoes op een laag pitje staat te sudderen.
Tijdens de ochtendwandeling met de bezoekers hebben we het 
over lekkere dingen bakken en ik praat heel slim mee en doe net 
of ik er veel verstand van heb. Nu ben ik natuurlijk niet helemaal 
onervaren op bak-gebied, het is alleen alweer lang geleden.
Die middag kijk ik naar wat ik nog in huis heb en zie dat muf-
fins zouden moeten lukken. Voor de zekerheid zoek ik naar de 
datums op de verpakkingen - bakpoeder, oktober 2014 - mwah, 
moet kunnen. Hoe zat het ook alweer; de boter laten smelten… 
maar dan gaat het mis, de boter kookt nog als ik hem bij de ei-
eren doe. Tegen beter weten in giet ik het beslag in de vormpjes 
en zet ze in de oven. Oké, normaal is het beslag niet zo vloei-
baar, maar dat stolt vast en zeker heel snel in de hete oven. Niet 
dus! In no-time loopt het uit de vormpjes, maak ik mopperend 
de oven schoon en kiep ik alles maar in de container.
Die avond kijk ik op de mail en rolt het recept van notencake 
binnen. Ik maak een lijstje van de ingrediënten en ga de vol-
gende dag naar de winkel. Bloem, check. Bakpoeder, check. 
Vanillesuiker, heb ik niet nodig. Kaneel, check.  
Rozijnen heb ik nog in huis en de walnoten maak ik dadelijk wel 
‘eventjes’ schoon. Gelukkig heb ik net een enthousiaste zoon 

thuis die vakantie heeft en die het wel leuk vindt om te helpen, 
want die noten schoonmaken blijkt nog een heel karwei. Dan 
stal ik alles uit op het aanrecht, zet de boter op klein vuur met 
in mijn achterhoofd dat ik hem dit keer niet aan de kook moet 
laten komen en verwarm de oven alvast voor. Eén voor één 
meng ik de ingrediënten, dat gaat lekker. Wat nu nog? Vanil-
lesuiker… vanillesuiker? Dat hoefde er toch niet in? Geen nood, 
mijn buurvrouw heeft zulke dingen vast wel op voorraad, ik bel 
haar even. Niet thuis! Mijn andere buurvrouw. Ook niet thuis! De 
overbuurvrouw zag ik net wegrijden, dus die hoef ik niet te bel-
len. Hm, tja, dan zelf maar even halen. Oven uit, jas aan, geld 
pakken, op de fiets.
Uiteindelijk is het beslag klaar, in de cakevorm en in de oven. 
Shit, het moest in een springvorm! Nou ja, in een cakevorm zal 
toch ook kunnen? Over 50 minuten kom ik daar wel achter.
Als na een klein uurtje de kookwekker gaat, steek ik een 
breinaald in de cake in de veronderstelling dat die er helemaal 
droog uit zal komen. Helemaal nat nog! (Diepe zucht!) Oven 
hoger en een kwartiertje langer dan maar. Op hoop van zegen!
Rook het net nog heerlijk, ineens vang ik een vleugje op van 
iets wat verbrand is. Het valt gelukkig nog mee, maar gaar of 
niet gaar, hij moet er nu wel uit. Mooi gerezen stort ik hem op 
een rooster, hij verheft zich even parmantig en zakt dan in. Nu 
begrijp ik ook waarom een springvorm beter was geweest, de 
notenvulling is natuurlijk veel te zwaar voor een hoge cake. 
Warm gebak is altijd het lekkerst,  
ik verbrand mijn mond bijna en hij is nog een tikkeltje vochtig, 
maar smaakt overheerlijk!
Voor wie het aandurft, hieronder het recept:

Notencake

Smakelijk
eten!

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 150 graden. Smelt de boter en mix de basterdsuiker en 

de eieren erdoor. Voeg vervolgens het zout, kaneel, vanillesuiker, gezeefde bloem 

en het bakpoeder in gedeelten toe en mix alles goed door elkaar.  

Schep als laatste de rozijnen en walnoten door het beslag. Vet de bakvorm goed 

in, bestrooi hem met wat bloem of gebruik bakpapier. Bak de cake 50 minuten in 

het midden van de oven. Laat de cake in de vorm afkoelen na het bakken.

Benodigdheden notencake

200 gram boter

275 gram lichte- en donkerbruine basterdsuiker

300 gram bloem

2 eieren

een snufje zout

2 theelepels kaneel en speculaaskruiden

1 zakje bakpoeder

2 zakjes vanillesuiker

200 gram walnoten in kleine stukjes

200 gram rozijnen

springvorm of kleine braadslee

evt. bakpapier
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logopedie Smeets in Brede School Moesel
Na de carnavalsvakantie start Logopedie Smeets met een nevenvestiging op Brede School Moesel.

Het nieuwe gezondheidscentrum TopZorg Weert is sinds 8 september geopend aan de 
Bernhardlaan 8 in onze wijk Moesel.  
Het centrum is eigendom van Olaf en Eef van der Zanden, van Topfysiotherapie van der 
Zanden. Zij kochten het pand in februari 2014 van de gemeente Weert. In het sfeervolle 
gezondheidscentrum zijn gevestigd: Topfysiotherapie van der Zanden,  
Tandartspraktijk Boonen, Podotherapie InKa, Ergotherapie Schiphorst, HSK Psychologie, 
Topfysiotherapie Handencentrum Weert, BMC Weert voor Neurofeedback,  
Health2Move sportzorg (voor sportmassage en hardlooptrainingen) en Logopedie Smeets. 
Door de samenwerking is TopZorg op maar bij u in de buurt bereikbaar.

Logopedie Smeets is al 30 jaar gevestigd in wijk Keent/ 
Moesel. 
Vanaf 24 februari 2015 openen we een locatie op Brede 
School Moesel, Stadhouderslaan 21, 6006 GJ Weert.
Marie-Louise Smeets en Daniëlle Penders behandelen in 
de praktijk stoornissen op gebied van spraak, taal, stem, 
gehoor en slikken. Specialisaties binnen de praktijk zijn 
kinderlogopedie, prelogopedie, dyslexie, stemtherapie, 
oro myo functionele therapie en ouderbegeleiding.

Logopedie Smeets staat voor het zo klantgericht moge-
lijk werken, dicht bij het kind of cliënt en samenwerkend 
met de verschillende betrokkenen rondom het kind. In de 
eerste plaats de ouders, maar natuurlijk ook de leerkrach-
ten en andere medische of paramedische disciplines. Het 
kind staat centraal en er wordt steeds afgestemd op de 
behoefte van het kind.
De logopedieruimte is te vinden op de eerste verdieping, 
naast de IB ruimtes. De praktijk is voor iedereen toegan-
kelijk, tijdens en na schooltijd, als ook in schoolvakanties. 
De logopedische behandeling kan alleen plaatsvinden 
op verwijzing van een arts. De ouders kunnen hun kind 
aanmelden bij Logopedie Smeets (0495-541991). Ouders 
dienen bij de behandeling aanwezig te zijn, omdat be-
geleiding en advisering van de directe omgeving van het 
kind deel uit maken van de behandeling. 
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen 0495-541991 
of kunt u onze website raadplegen: 
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Jeugdpreens 

sem I 
(van Heugten) 

v.v. de vêrkusköp

“met ‘n kuuske in mien hâng  

en mien vreende aan mien zi-j,

gieët dieëze vastelaovundj  

noeëts verbeej!”

“neet kâlle mer knâlle! ”

prIns 
Jack I 

(Böskes), v.v. de vêrkusköp

Beste bewoners, 
Wij nodigen jullie allemaal van harte uit om Vastelaovundj 2015  

samen met ons te komen vieren.  
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op 

www.verkuskop.nl of in de vorige wijkkrant.
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Oud Papier Maaseikerweg en Graswinkel 
• Voetbalvereniging MMC Weert zamelt op maandag / woensdag. . . . . . .  oud papier in  

op de Maaseikerweg van de tunnel tot de randweg en in de bekende straten van de wijk 
Graswinkel. De bewoners worden verzocht om het oud papier in dozen of goed gebundeld 
vóór 8 uur, zo kort mogelijk aan de straat te zetten.  
Oud papier dat in kisten of plastic kratten zit mogen we niet meer meenemen.  
Ook PIEPSCHUIM en PLASTIC mogen wij niet meenemen.

 info: 52 48 56 / 06-11 45 82 49

MAASEIKERWEG  -  GRASWINKEL 2015 
Maandag 5 januari Maandag 6 juli 
Maandag 2 februari Maandag 3 augustus 
Maandag 2 maart Maandag 7 september 
Woensdag 8 april Maandag 5 oktober 
Maandag 4 mei Maandag 2 november 
Maandag 1 juni Maandag 7 december   2016 maandag 4 januari

Oud Papier Laurenburg en Dillenburg e.o.
• Voetbalvereniging MMC Weert zamelt op Maandag / Woensdag. . . . . . .  oud papier in  

op de Laurenburg, Dillenburg, Louise de Colignystraat, Anna van Burenstraat, 
 Charlotte van Bourbonstraat, Anna van Saksenstraat en Willem de Zwijgerstraat.
 De bewoners worden verzocht om het oud papier in dozen of goed gebundeld vóór 8 uur, 
  zo kort mogelijk aan de straat te zetten.  Oud papier dat in kisten of plastic kratten zit  

mogen we niet meer meenemen. Ook PIEPSCHUIM en PLASTIC mogen we niet meenemen.
   Info: tel. 52 48 56 / 06-11 45 82 49

LAURENBURG  -  DILLENBURG  -  LOUISE DE COLIGNySTRAAT -
ANNA VAN BURENSTRAAT  -  CHARLOTTE VAN BOURBONSTRAAT -
ANNA VAN SAKSENSTRAAT  EN  WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT    2015 

Maandag 12 januari Maandag 13 juli 
Maandag  9 februari Maandag 10 augustus 
Maandag  9 maart Maandag 14 september 
Maandag 13 april Maandag 12 oktober 
Maandag 11 mei  Maandag 9 november 
Maandag 8 juni  Maandag 14 december   2016 maandag 11 januari

oud papier ophaalservice MMc Weert

prIns 
Jack I 

(Böskes), v.v. de vêrkusköp
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data activiteiten 

Kienen
Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren 
V.V. De Vêrkusköp en Harmonie St. Joseph Weert-Zuid een 
gezellige kienavond in het Buurtcentrum Moesel aan de 
Christinelaan. Deze begint steeds om 20.00 uur en de zaal 
is om 19.00 uur open. U kunt niet alleen aantrekkelijke geld-
prijzen 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.wijkraad-
moesel.nl.

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

 MAART
Woensdag 11 maart
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30 uur
Buurtcentrum Moesel
Zondag 15 maart 
Solistenconcours georganiseerd door Harmonie St. Joseph 
Weert-Zuid
van 13:00 – 17:00 uur
Buurtcentrum Moesel (zie: www.harmonieweertzuid.nl)
Zaterdag 21 maart
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
van 10:00 – 15:00 uur
Buurtcentrum Moesel (zie: www.msvw.nl)
Zondag 22 maart 
Voorjaarsmarkt georganiseerd door Punt Welzijn
van 11:00 – 16:00 uur
Buurtcentrum Moesel
Particulieren hebben de mogelijkheid om een tafel te huren 
om hun tweedehandse spullen te verkopen. Hebt u hiervoor 
belangstelling dan kunt u contact opnemen met Buurtcentrum 
Moesel, tel.nr. 52 03 31 / 06 - 55 34 47 99 of  
via mail: a.sensen@puntwelzijn.nl .
Zondag 29 maart
Voorjaarsmarkt georganiseerd door Harmonie St. Joseph 
Weert-Zuid
van 13:00 – 16:30 uur
Buurtcentrum Moesel

  APRIL
Woensdag 8 april
Bestuursvergadering
Aanvang 19:30 uur
Buurtcentrum Moesel
Vrijdag 17 april
Discoavond voor de leerlingen van de basisscholen  
m.m.v. DJ Marco en Dansgroep Flash
Groep 0 t/m 4: 18:30 uur – 20:00 uur
Groep 5 t/m 8: 20:00 uur – 22:00 uur
Buurtcentrum Moesel

Op 2 maart 2015 gaat de PvdA Weert on Tour in de wijken van 
Weert- Zuid. In “het Keenterhart” zal hiervoor op  
2 maart om 19.30 de aftrap worden gegeven.
Samen met de  bewoners van de wijken Graswinkel, Moesel 
en Keent bekijken en praten over de knel- en verbeterpunten 
in deze wijken. 
Om al enkele thema`s te noemen die aan de orde 
komen heeft de PvdA  Weert aangegeven: 
1. Wat speelt er in de wijken?                                                          
2. Ontwikkelingen in de zorg.
3. Intermezzo?
4. (Verkeers) Veiligheid in de wijken.                          

Samen met de bewoners van Graswinkel, Moesel en Keent 
wil de PvdA Weert  discussiëren hoe zaken aangepakt kun-
nen worden.  En waar zij als politieke fractie ondersteuning 
kunnen bieden. We vragen de inwoners van de wijken dan 
ook om aan te geven wat er zoal speelt in hun eigen buurt. 
Dit kan per email aan pvdaweert@kpnmail.nl.

De PvdA Weert wil op alle gebieden voortvarend te 
werk gaan. Dat is de uitdaging. Het  moet anders, 
het kan anders.
      
Daar staat de PvdA Weert voor.

pVda Weert on tour
een goed gesprek met Weert- Zuid
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