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MOESEL
Voorwoord voorzitter
Beste wijkbewoners,

Het lijkt dat nu met de corona het erg rustig is in de wijk. Maar er staat veel te gebeuren
in Moesel. Zo zal er begonnen worden met de herinrichting van de riolering, waarbij
ook meteen de wegen en stoepen worden vernieuwd, is er door de gemeenteraad
groen licht gegeven voor het opstarten van nieuwbouw en verbouw van een groot
gedeelte van de appartementen in Moesel en worden de eerste stappen gezet naar
een nieuwe wijkaccommodatie. Als wijkraad proberen we bij al deze ontwikkelingen
betrokken te zijn en zo een vinger aan de pols te houden.
Graag zouden we ook weer onze activiteiten willen opstarten, maar helaas is het
nu nog niet duidelijk wanneer en hoe we weer activiteiten kunnen organiseren.
Maar zodra het weer mag zullen we hier ook mee beginnen.
Ik hoop jullie snel weer te mogen ontmoeten op bijeenkomsten of activiteiten.

Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel

Ger Melis
Contactpersoon commissie:
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen
E-mail: gerardusmelis@gmail.com
Contactpersoon wijkkrant:
Patricia Jorissen
E-Mail: wijkkrant@wijkraadmoesel.nl

Jeu d’ Boulles, 2018
Seniorenmiddag,
2018

Jeugdinloop Njoy, 2018

W IJKKRANT

MOESEL

Gebiedsvisie Keent-Moesel
De gemeente Weert is samen met
Wonen Limburg vorig jaar gestart met
het maken van een gebiedsvisie voor
Keent en Moesel. Samen hebben ze
een plan opgesteld om een groot aantal
huurappartementen in Keent en Moesel
te vervangen en het aantal beschikbare
appartementen uit te breiden. Deze
gebiedsvisie hebben de ambtenaren van
de gemeente samen met Wonen Limburg
gepresenteerd aan de bewoners en de
gemeenteraad. Hierbij is het plan door
de gemeenteraad goedgekeurd en kan er
worden begonnen met de eerste invulling
van fase 1 van dit plan. Het plan bestaat
uit vijf fases en elke fase zal een aantal
jaren duren. De huidige planning is dat
het ongeveer 18 jaar zal duren voordat
alles is afgerond.

Zevensprong en Buurtcentrum Moesel

In de eerste fase zal er begonnen
worden met nieuwbouw. Het gaat dan
om nieuwbouw op de locatie van de
voormalige basisschool De Zevensprong
(tegenover het buurthuis), op de locatie
van de huidige Microbar en Microhal en
naast de huidige flats van de Laurenburg
op de hoek van de Johan Willem Frisolaan.
Er zal niet direct worden begonnen met
bouwen, maar er zal wel al vrij snel een
concreet plan moeten komen voor de
nieuwbouw op deze locaties. Op de
locatie van de huidige Microhal zal er een
gebouw komen met woningen en ook
een nieuwe wijkaccommodatie.
Wil je zelf lezen wat de voorstellen zijn
in deze stadsdeelvisie, dan kun je dit
teruglezen op de website die hiervoor
in het leven is geroepen.
Via de site www.keentmoesel.nl kun
je de visie en bijhorende documenten
terugvinden.

Voorziening Moesel-Toekomstbeeld
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Wijkaccommodatie
Al jaren zijn we als wijkraad bezig om
een wijkaccommodatie te behouden
voor Moesel. Enige jaren geleden waren
de plannen zo dat zowel het buurthuis,
als de Microbar en de Stegel gesloopt
zouden worden zonder dat hiervoor
iets terug zou komen in onze wijk. Nu is
onze wens om een wijkaccommodatie
te behouden samen gekomen met de
gebiedsvisie Keent-Moesel.
In februari heeft de gemeenteraad naast
de gebiedsvisie ook groen licht gegeven
voor een wijkaccommodatie. Door de raad
is het voorstel voor een accommodatie
op de locatie van de huidige Microhal in
combinatie met woningen overgenomen.
Hiermee hopen we dat we straks een
toekomstbestendige wijkaccommodatie
in Moesel hebben waar we allemaal nog
jaren plezier van zullen hebben.

Dillenburg, Willem de Zwijgerstraat
en Louise de Colignystraat

Laurenburg
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De gemeente zal het programma van
eisen weer gaan updaten. Een paar jaar
geleden is er al een programma van
eisen gemaakt door de participatie groep
Hart van Moesel en nu zal er samen met
de huidige gebruikers van het buurthuis,
Stegel en de Microbar gekeken worden
of deze eisen nog kloppen. Maar ook zal
er gekeken moeten worden naar de eisen
van andere bewoners van Moesel.
Heb jij hierover ideeën, of ben jij onderdeel
van een groep die in de toekomst ook
gebruik zou willen maken van een
wijkaccommodatie, dan willen wij als
wijkraad graag met jou in contact komen.
Als wijkraad vinden wij het van belang
dat zo’n investering in de wijk goed moet
zijn voor zo veel mogelijk bewoners.
Als je hierover met ons wilt praten,
stuur dan een e-mail naar
info@wijkraadmoesel.nl
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Vastelaovundj 2021;
het was anders dan anders…
Het was en is voor niemand meer een verrassing;
de wereld ziet er op dit moment anders uit dan dat
we gewend zijn. De beperkingen van de geldende
coronamaatregelen hadden uiteraard ook gevolgen
voor V.V. de Vêrkusköp.
In het afgelopen jaar wisselden de regels, de plannen
en de creatieve ideeën van V.V. de Vêrkusköp zich in
rap tempo af. In de aanloop naar de vastlaovundj lag
uiteindelijk dan ook voor bijna elk scenario wel een plan
in de kast. Uiteindelijk bleek slechts heel weinig mogelijk
en werd de vastelaovundj op Wieërt-Zuid voornamelijk
digitaal beleefd.

Vêrkusköp tillevies en kerstbrodenactie
Met Vêrkusköp Tillevies werd via de website, facebook en
YouTube toch een groot aantal vastelaovundj vierders
bereikt en kon het carnavalsgevoel toch in de huiskamers
gebracht worden. Een nieuwe bonte avond, verschillende
uitzendingen met oude beelden, een quizavond en een
heus boerenbal werden uitgezonden. Traditioneel werd
daarnaast ook de Vêrkusköpgazet in een fullcolour oplage
van meer dan 5.000 exemplaren huis aan huis bezorgd
bij alle bewoners van Weert-Zuid.

De Vêrkusköp hadden recent overigens al eens geoefend
met huis aan huis bezorging bij de samenwerking die zij
waren aangegaan met Wonen Limburg. Rond de feestdagen
werden eind vorig jaar in samenwerking met Wonen
Limburg ruim 500 kerstbroden bezorgd bij huurders van
Wonen Limburg. De bezorgers mochten zeer enthousiaste
reacties ontvangen.

Vastelaovundj in 2022; oproep!
In overtuiging dat het altijd vastelaovundj is werd dus
ook in dit zeer bijzondere jaar een aantal activiteiten
georganiseerd. Het was zonder twijfel anders dan anders
maar binnen de mogelijkheden is er in de huiskamers
toch zeker vastelaovundj gevierd.
In de hoop dat de coronapandemie uiteindelijk onder
controle wordt gekregen gaat V.V. de Vêrkusköp vol
nieuwe energie beginnen met de voorbereidingen van de
organisatie van de vastelaovundj in 2022. Voor de nieuwe
Vêrkusköpgazet van 2022 is de redactie bijvoorbeeld nu
al op zoek naar verhalen, foto’s en belevenissen over de
vastelaovundj van dit jaar.
Kijk ook eens op de website: www.verkuskop.nl en neem contact op voor alle vragen,
ideeën en initiatieven rondom de vastelaovundj op Wieërt-Zuid!
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Nieuws vanuit het Gezondheidshuys

Blijf niet lopen met klachten!
Heeft u COVID-19 gehad en ondervindt u daar
op dit moment nog problemen van?
In het Gezondheidshuys bieden wij u een
multidisciplinaire revalidatie aan op de praktijk of
zo nodig bij u thuis.

Op dit moment heeft COVID-19 onze specifieke aandacht
en zijn er scholingen gevolgd om voor deze specifieke
cliënten de juiste zorg te kunnen bieden.

U kunt bij ons terecht voor:
fysiotherapie
ergotherapie
• logopedie
• diëtetiek
•

De volgende restverschijnselen van
COVID-19 komen in aanmerking voor
behandeling:

•

algehele vermoeidheid
gewrichts- en/of spierpijn
• conditieverlies
• ondervoeding/gewichtsverlies
• kortademigheid
• cognitieve klachten (planning, concentratie)
• psychische klachten
• stem en/of slikklachten/keelklachten
• verlies van spiermassa/eetlust
• problemen bij dagelijkse activiteiten/arbeid
•

Wij kunnen u helpen door uw belastbaarheid te verbeteren
d.m.v. fysieke training, begeleiding en coaching. Hierbij
komen ademhalingstechnieken en een gezonde leefstijl
met de daarbij behorende voeding aan de orde. Dit alles
gaat gepaard met een goede dagindeling, planning en het
inzetten van compensatiestrategieën.
Ons gezamenlijk doel is om de kwaliteit van leven en de
zelfstandigheid van u te verbeteren waardoor u zo spoedig
mogelijk kunt herstellen van het COVID-19 virus.
Bij vragen staan wij u graag persoonlijk te woord, dus
aarzel niet en neem gerust contact met één van onze
therapeuten op.

•

In het Gezondheidshuys hebben wij ervaring met het
begeleiden van cliënten als multidisciplinair team.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Fysiotherapie
Jouwfysio Weert					
Logopedie
Logopedische praktijk Ellen Schouten
Ergotherapie
				
Susanne Maas praktijk voor Ergotherapie
Diëtetiek
Diëtistenpraktijk Mirjam Coolen
Het Gezondheidshuys
Oudenakkerstraat 57, 6006 BB Weert
0495-796060, info@hetgezondheidshuys.nl
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Er wordt heel veel gewandeld!
Wandelen, voor velen een geliefde bezigheid en anderen
zijn noodgedwongen gaan wandelen omdat er door de
pandemie allerlei andere activiteiten wegvallen.
Een ding is zeker, het is enorm gezond. Ik raad u aan
om naar filmpjes van Erik Scherder te kijken op YouTube.
Zeker nu hebben we behoefte aan adviezen over het
verhogen van weerstand en het verminderen van
somberheid. Voldoende bewegen is zo’n advies.
In een prettig tempo bewegen in de buitenlucht en als
het mogelijk is in een groene omgeving met prachtige
vergezichten. Gratis genieten en je gezondheid verbeteren. Ideaal!
Toch weten wij (podotherapeuten) dat wandelen niet
voor iedereen een geliefde bezigheid is en wellicht ook
niet wordt.
Als wandelen gepaard gaat met pijn is de lol er al snel af.
Aan die pijn is echter iets te doen, vaak door uzelf.

Tips voor het verminderen van pijn tijdens
het wandelen:
• Kijk eens kritisch naar het tempo waarin u loopt. Is
het uw eigen tempo, past u zich aan aan het tempo
van uw wandelmaatje of houdt u als u alleen loopt
een hoog tempo aan omdat u denkt dat dat gezonder
is? Probeer eens langzamer of sneller te lopen en
merk het effect op uw lichaam.
• Loop met een stevige armzwaai. Dus niet hand in
hand met uw maatje of met de handen in de zakken.
• Investeer in de juiste schoenen. Pas deze aan aan de
ondergrond waarop u meestal loopt. Draag schoenen
met de juiste pasvorm in lengte, breedte en neushoogte en zorg dat de schoen goed sluit op de wreef
zodat de voet niet beweegt in de schoen.
• Experimenteer met verschillende sokken om de
temperatuur van de voeten te beïnvloeden en
wrijving op de huid te verminderen. Nog beter laat
u adviseren in een gespecialiseerde schoenenzaak.

Mochten er na het opvolgen van bovenstaande tips nog
klachten ontstaan tijdens of na het wandelen bent u
van harte welkom bij Podotherapie Verhoeven voor een
uitgebreid schoenadvies afgestemd op uw voeten of een
uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de pijn en of
vermoeidheid. In heel veel gevallen is die oorzaak te beïnvloeden met comfortabele op maat gemaakte inlegzolen.

Voor een afspraak kunt u dagelijks bellen naar: 0495-537868

Nationale Voorleesdagen
In het kader van de Nationale Voorleesdagen,
die door de coronacrises een aantal weken
is verschoven, is op maandag 1 maart
het leesbevorderingstraject gestart van
alle scholen onder Stichting Eduquaat,
waaronder Brede School Moesel. De opzet
van het leesproject is hetzelfde als voorgaande jaren. Herkenbaar voor leerlingen,
ouders en leerkrachten. Het thema is dit
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jaar: “Lezen is een feest.” passend bij
het Eduquaatthema van dit schooljaar:
“Samen leren is een feestje!”
Alle leerlingen hebben die dag een
leesfeestboekje en een weekkaart
meegekregen voorzien van hun naam.
Elke keer als de leerlingen hebben gelezen
(of als ouders hebben voorgelezen) zetten
de ouders hun handtekening op deze
kaart. Daarnaast is er een brief meegegaan
met uitleg van het project.
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Beschuit met muisjes
Column geschreven door Beppie Ottenheim
Wie herinnert zich niet het zachte tikken
van de roze of blauwe muisjes die over
de parketvloer rolden als je de bordjes
van de kraamvisite op elkaar zette.
Of het gedachteloos oppikken van overgebleven muisjes op het bordje met een
natgemaakte vinger.
Steeds vaker wordt de traditionele
kraamvisite vervangen door een kraamborrel. Daar kan ik me nog wel iets bij
voorstellen. Zeker bij een tweede baby
heb je het vaak veel te druk voor al die
kraamvisite. Zolang de nadruk van de
babyborrel maar niet op de borrel ligt.
Betrekkelijk nieuw is de baby shower.
Vriendinnen uit alle hoeken en gaten
worden opgetrommeld en de
aanstaande moeder wordt bedolven
onder de presentjes.
Ook de zogenaamde gender reveal party
is in opmars. Met veel poeha en onder
luid gejuich wordt er een rookbommetje
aangestoken. Is de rook blauw, dan
wordt het een jongetje. Is de rook roze,
dan wordt het een meisje. Wederom
worden de aanstaande ouders bedolven
onder cadeautjes en bruist de champagne
overvloedig.

Om aan de leerlingen zichtbaar te maken
dat ze goed aan het lezen zijn is er gekozen
voor een kleurplaat met ballonnen.
Tijdens de 6 weken dat het project duurt,
leveren de leerlingen wekelijks op een
vast moment de weekkaart (voorzien van
handtekeningen) in bij de leerkracht.
Als de leerlingen 4x of vaker hebben
gelezen of zijn voorgelezen en dus 4 of
meer handtekeningen in een week hebben
verzameld, mogen ze een ballon kleuren.

‘Allemaol di-j modern tradities uut Amerika.
Des allemaol bedoeldj um de minse cênte
uut de tés te jage,’
zegt met name de oudere generatie.
Automatisch worden ook de Engelse
benamingen overgenomen. Ik bedoel
maar; zou je het letterlijk vertalen, dan bekt
het ineens niet lekker meer. Een babydouche? Een geslacht onthulling feestje?
Dat geldt zeker voor de push present.
Ik had er nog nooit van gehoord en heb
het opgezocht. Vrij vertaald betekent het
werpgoud of baargoud. Het is de bedoeling
dat de aanstaande of kersverse papa een
– het liefst duur en extravagant – cadeau
geeft aan zijn vrouw als dank voor het
baren van hun kind. Je moet dan denken
aan een duur sieraad of een Luis Vuitton
handtas.
Toen ik dat las, zei ik lachend tegen mijn
man: ‘Oh, dan heb ich nog hieël wat tegooj.’
Waarop uiteraard het cliché antwoord
volgde: ‘Poeh, en det make dan?’
Toegegeven, het is wel eens irritant, al
die muisjes verspreid door het hele huis,
het blijft een mooie traditie. En aan de
kleur van de muisjes zie je ook of het een
jongen of een meisje is.

De gezamenlijke afsluiting zal plaatsvinden
op maandag 12 april 2021.
De leerlingen die minimaal 5 weekkaarten
met voldoende handtekeningen hebben
ingeleverd en dus 5 ballonnen hebben
ingekleurd, krijgen op die dag ook een
kleinigheidje.
De Taalcoördinatoren juf Marijke Noach
en juf Gerrie Hunnekens wensen samen
met de rest van het team de leerlingen
(en ouders) veel leesplezier!
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Björn Wiermans
nieuwe voorzitter Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
De (digitale) Algemene Ledenvergadering van Harmonie
St. Joseph Weert-Zuid heeft Björn Wiermans (25) unaniem
gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging.
Björn is sinds 2002 als trompettist lid van de harmonie
en vervulde binnen het bestuur sinds enkele maanden
de rol van waarnemend voorzitter. Per 27 december
vervult hij deze rol nu volwaardig.
Björn Wiermans kreeg het musiceren met de paplepel
ingegoten en is dan ook geen onbekende in het Weerter
muziekleven. Zo richtte hij jaren geleden de swingband
‘The Oaken Towels’ op en treedt hij als trompettist/zanger
op met feestband ‘De Bènt’. Daarnaast is hij als dirigent
verbonden aan diverse (harmonie)orkesten in de regio.
In het dagelijks leven is hij werkzaam als Lean Engineer
bij GEA Food Solutions in Weert.
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Harmonie St. Joseph Weert-Zuid is opgericht in 1945
en bestaat uit een groot harmonieorkest, een jeugd- en
opleidingsorkest en een slagwerkgroep. De vereniging
zou dit jaar haar 75-jarig jubileum vieren met tal van
activiteiten. Vanwege Corona zijn deze uitgesteld.
De harmonie is o.a. bekend van dinnershow ‘Music meets
Franciscus’ in het Franciscus Huis Weert en het jaarlijkse
Mantelzorgconcert.

Maart 2021, JAARGANG 22, NUMMER 1

Wanneer u ouder wordt
Een voorspelling die met zekerheid gedaan kan
worden: morgen zult u ouder zijn dan vandaag.
Oud worden is misschien wel de enige gebeurtenis
in het leven die zowel gewenst als gevreesd wordt.
Iedereen wil gezondere jaren hebben en minder ziekte.
Bij het ouder worden ontstaan een aantal biologische
veranderingen op zowel lichamelijk als op het niveau
van de hersenen. Deze veranderingen kunnen zorgen
voor het optreden van beperkingen. Dit kunt u merken
doordat u veel van de dingen die u vroeger deed niet
meer (goed) kunt, of ontdekt dat de dingen die u
misschien wel zou willen doen, worden beperkt door
fysieke of mentale beperkingen.

Fabienne Kiezebrink, geriatriefysiotherapeut
zijn oefeningen te doen of aanmoedig om meer te bewegen”.
Naast behandelingen heeft Fabienne ook oefengroepen
zoals TopFit voor kwetsbaar wordende ouderen en geeft
zij valpreventie trainingen.

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?
Deze biologische veranderingen kunnen bij het ontstaan
van een ziekte of een ongelukkige val een (tijdelijke)
terugslag betekenen in de mate waarin u zich vrij kunt
bewegen. De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in
het behandelen en begeleiden van ouderen en beschikt
over uitgebreide kennis van diverse ouderdomsziekten,
zoals hartfalen, Parkinsonisme, een beroerte en dementie.
Denk ook aan botontkalking of krachtverlies na bedlegerigheid ten gevolge van de griep.

Waar bestaat een behandeling van
de geriatriefysiotherapeut uit?
De geriatriefysiotherapeut biedt ondersteuning wanneer
lopen, aankleden, wassen of huishoudelijke taken moeilijker
worden. Ook bij de revalidatie na letsel van een val of nog
belangrijker: ter preventie van uw eerste val!
Binnen onze praktijk Topfysiotherapie van der Zanden is
Fabienne Kiezebrink werkzaam als geriatriefysiotherapeut:
“Vaak denken ouderen dat ‘ouderdomskwaaltjes’ erbij
horen. Dat is jammer want dat hoeft helemaal niet. Door de
juiste strategie, oefeningen en bewegingen aan te leren, kun
je vaak nog van alles doen”.Naast behandeling geeft de
geriatriefysiotherapeut ook advies, voorlichting en oefeningen
mee voor thuis. De behandeling kan zowel in de praktijk
plaatsvinden als bij u thuis. Tijdens de behandeling ligt de
focus op het herstel van functies, behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
“Ik vind het een leuke uitdaging om met de ouderwordende-mens te werken, vaak mag ik heel creatief zijn
in oplossingen. Hoe ik bijvoorbeeld iemand stimuleer om
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Samenwerking met andere zorgverleners
De lijntjes met andere zorgverleners zijn kort; Denk aan
ergotherapie (opnieuw leren fietsen, valrisico screeningen preventie aan huis) en diëtiek (verminderde spierkracht
bij gewichtsverlies). Maar ook vindt er regelmatig overleg
plaats met geriaters, huisartsen en praktijkondersteuners
van de huisarts (POH). Zij weten wat de geriatriefysiotherapeut bij kan dragen aan de zorg voor ouderen en
waarderen de signaleringsfunctie.
Ervaringen en wetenschappelijk onderzoek tonen aan
dat mensen na behandeling door de geriatriefysiotherapeut beter om kunnen gaan met fysieke beperkingen,
minder moeite hebben met het uitvoeren van huishoudelijk
werk of hobby’s én langer thuis kunnen blijven wonen
met een hogere kwaliteit van leven.
Bent u of kent u iemand die dit kan gebruiken?
Schroom niet om contact met ons op te nemen.
U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor deze
behandeling via onze receptie, per tel. 0495–532328
of per email: receptie@topfysiotherapieweert.nl

Topfysiotherapie van der Zanden
Gezondheidscentrum TopZorg Weert
Bernhardlaan 8, 6006 ZP Weert

W IJKKRANT

MOESEL

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet;
wat kun jij doen?
Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet is van start gegaan
met als doel zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers te
werven. Punt Welzijn zal in het kader van dit nationale
jaar het hele jaar extra inzetten op het promoten en
waarderen van vrijwilligerswerk in Nederweert en Weert.
Bijvoorbeeld door middel van een lokale wervingscampagne,
het promoten van landelijke acties zoals de vrijwilligersprijzen, het delen van kennis en het ondersteunen van
verenigingen om hun vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Wat kun je zelf al doen?
•

•

•

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Punt Welzijn over
vrijwillige inzet en blijf op de hoogte van de landelijke
en lokale activiteiten.
Meld je initiatief of vrijwilligers aan voor één van de
landelijke vrijwilligersprijzen. De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn voor iedereen: voor individuele vrijwilligers,
voor lokale én landelijke projecten, initiatieven en organisaties. Dit doe je via de website www.vrijwilligerswerk.nl
Vrijwilligers nodig voor jouw vereniging of initiatief?
Ga eens met mensen (potentiële vrijwilligers) in gesprek
over de waarde van vrijwillige inzet voor de samenleving,
voor een ander en voor jezelf. Om zo’n gesprek aan te

gaan is er een landelijke toolkit gemaakt met ideeën en
praktische tools om dat gesprek te voeren. Ga hiervoor
naar de website van de landelijke campagne Mensen
Maken Nederland.

Wil je als vrijwilliger aan de slag maar weet je
nog niet waar?
Ga dan direct naar de digitale Sociale Marktplaats
Weerterland (www.puntwelzijn.nl/socialemarktplaats)
en zoek vrijwilligerswerk dat bij jou past.
Hulp nodig om iets te vinden?
Mail of bel dan naar Punt Welzijn en wij
helpen je verder (telefoon 0495-697900).

Meedoen (in de wijk)
Je wilt van jouw buurt een levendige wijk
voor jong en oud maken. Je wilt je buren
ontmoeten of wat meer betekenen voor
jouw straat of buurt. Voor het organiseren
van een buurtactiviteit of het opknappen
van dat kale grasveldje op de hoek is niet
alleen budget nodig. Je bent ook afhankelijk
van de samenwerking en het contact met
je buren. Voor al deze en andere vragen
over de activiteiten in jouw buurt is er het
opbouwwerk van Punt Welzijn. Wij kijken
met jou mee tegen welke uitdagingen je
aanloopt of wat je wil organiseren. We
bieden een luisterend oor, advies en een
klankbord om je ideeën voor te leggen. Wij
blijven in deze tijd van coronamaatregelen
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vooral uitgaan van wat wel kan. Daarbij
kijken we ook samen hoe je het beste kunt
aansluiten bij jouw buurt, helpen we je de
benodigde mankrachten te verzamelen om
iets op touw te zetten en adviseren we je
hoe jij de benodigde medewerking vanuit
diverse organisaties, verenigingen en de
gemeente krijgt om je initiatief daadwerkelijk te realiseren. Samen kunnen we meer,
oftewel Punt Welzijn is er voor jou!
Heb je een leuk idee, wil je meedoen of
wil je weten wat er allemaal te doen is
in je buurt? Neem dan contact op met
Jessika Volf via j.volf@puntwelzijn.nl of
bel met 06-14282331 (ma-do).
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Verdient jouw initiatief of
vrijwilliger een landelijke prijs?
Hoe zou Nederland eruitzien
zonder vrijwilligers?
Dat is niet voor te stellen. Vrijwilligers
verzetten namelijk ongelooflijk veel werk
en vormen de smeerolie van de samenleving. Hiervoor verdienen vrijwilligers
erkenning en waardering en daarvoor zijn
er onder meer de Landelijke Vrijwilligersprijzen. Vanuit Punt Welzijn roepen we
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit
Nederweert en Weert op om zich aan te
melden voor deze prijzen die in juni 2021
worden uitgereikt door de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Initiatief aanmelden
Heb jij een initiatief, project of organisatie
waar verschillende mensen aan meedoen?
Bijvoorbeeld ouderen, jongeren, mensen
met een beperking of mensen met een
andere culturele achtergrond? Maak dan
een kort filmpje waarin je duidelijk maakt
hoe jouw initiatief deze nieuwe gezichten
binnenhaalt. Wat heb je gedaan zodat zij
zich bij jouw organisatie of initiatief thuis
voelen? Of laat ze dat zelf vertellen!
Ben je niet goed in filmpjes maken?
Een PowerPoint, fotocollage, animatie of
podcast is ook goed. Te winnen zijn een
prijs van 7.500 euro of een filmproductie.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 maart 2021.

Speciale vrijwilliger(s) aanmelden
Zet jouw favoriete vrijwilliger (of vrijwilligers)
in het zonnetje! Iedereen in Nederland
die aan vrijwilligerswerk doet, komt in
aanmerking voor de Vriendenloterij
Passieprijs. Ken jij iemand van wie jij
vindt dat hij of zij deze Passieprijs moet
winnen? Sla twee vliegen in één klap:
bedank diegene met een vlogje en
nomineer hem of haar tegelijkertijd voor
de Passieprijs. Uit alle inzendingen worden
350 passionele vrijwilligers geloot die elk
€ 250,- winnen.
Aanmelden kan tot 1 mei 2021.

Alle informatie over de vrijwilligersprijzen is te vinden op de landelijke
website www.vrijwilligerswerk.nl/
nationalevrijwilligersprijzen
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W IJKKRANT

MOESEL

de locatie JOP/Johan Willem Frisolaan. Ook gaan we
aan de slag met het uitwerken van de plannen voor
de appartementen aan de Sint Jozefslaan (Wonen
Limburg – oneven huisnummers). Bewoners en direct
omwonenden ontvangen in april hierover meer informatie.

Beste bewoners van Keent en Moesel,
De Gebiedsvisie Keent & Moesel is op 8 februari door
de gemeenteraad vastgesteld. Dit hadden we niet
zonder jullie waardevolle inbreng, die we kregen uit
de gesprekken en de enquête, kunnen bereiken.
Dank jullie wel daarvoor!

Heeft u vragen, tips of ideeën?
U als wijkbewoner heeft misschien vragen, of
goede ideeën over hoe u het liefst op de hoogte
wordt gehouden over de plannen. Of wilt u bij de
communicatie helpen? Laat het ons weten via
keentmoesel@wonenlimburg.nl of 088 3850 800.

Werken aan de toekomst van Keent en Moesel
Met de gebiedsvisie als uitgangspunt kunnen we
nu samen verder. Want samen zorgen we ervoor dat
Keent en Moesel aantrekkelijke woonwijken zijn en
blijven, voor nu en klaar voor de komende generaties.
Dit geldt niet alleen voor fysieke zaken als huizen,
gebouwen, straten, pleintjes en riolering, maar
we werken ook samen op het gebied van sociale
contacten, veiligheid en fijn samenleven.

We houden u de hoogte
Op onze website keentmoesel.nl en op het
wijkplatform Hoplr vindt u de meest recente
informatie. Ook informeren wij omwonenden en
bewoners rechtstreeks als dat van belang is.

We zetten de volgende stap
We starten nu met de eerste fase volgens de
planning. Het gaat hierbij om het uitwerken van
de plannen voor de maatschappelijke voorziening
Moesel met appartementen (locatie Microhal), de
nieuwbouwplannen op de locatie Zevensprong en op

Met vriendelijke groet,
Projectteam Keent-Moesel

Keent-Moesel

UMMERS

HANDIGE TELEFOONN

te)
nder/klachten openbare ruim
Gemeente Weert ( geluidshi
r)
(24 uur per dag bereikbaa
Storing GS en elektriciteit

0495 - 575000
0495 - 434800
0495 - 697900

Punt Welzijn
Meldpunt Jeugd
Wonen Limburg

090 0 - 8844
088 - 3850 800
088 - 6560 600

Algemeen Maatschappelijk
Storing tv (kabel)

Werk

080 0 - 1682
080 0 - 0233 040
090 0 - 8844

Storing water
n
Meulendijks en Tonny Putma
Politie. Wijkagenten: Ralph
Oranjetref
KBO Weert Zuid / Soos De
Brede School Moesel

0495 - 544301
0495 - 536622
0495 - 583636
0495 - 750200

Gilde Opleidingen
SBO Het Palet
vr 10.00 – 12.00 u)
Verrezen Christus (di t/m
Parochiekantoor Kerk De
Buurtcentrum Moesel
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0495 - 541609
0495 - 520331

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

MEER INFO: KEENTMOESEL.NL

