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    Voorwoord voorzitter

Beste wijkbewoners,

Gelukkig kunnen we weer een aantal activiteiten organiseren, zo kunnen de senioren weer 
met de voetjes van de vloer tijdens de maandelijkse senioren dansmiddag en ook gaan de 
kinderen zich uitleven tijdens de aankomende jeugd disco. We hopen dit jaar weer alle vaste 
activiteiten door kunnen laten gaan en corona achter ons te laten.

Naast dat we weer bezig zijn met activiteiten houden we ons als wijkraad ook bezig met 
twee grote projecten in Moesel die veel teweeg gaan brengen in de wijk. Het gaat dan voor 
de korte termijn over herinrichting in Moesel fase 1 en later fase 2 waarbij de riolering wordt 
aangepakt en daarna de bestrating en de inrichting van de straten wordt gedaan.
Het tweede grote project in de wijk is de gebiedsvisie Weert Zuid, hierbij zullen er door 
Wonen Limburg een groot deel van hun appartementen in Keent en Moesel worden 
vervangen. Dit is een project dat ook weer is opgedeeld in verschillende fases en dat 15 tot 
25 jaar gaat duren voordat dit helemaal klaar is. Onderdeel van dit project is een nieuwe 
Multifunctionele Accommodatie (MFA). Deze MFA zal een ontmoetingsplek moeten worden 
voor de wijk en zal een vervanging zijn van andere wijkaccommodaties zoals de stegel en 
het buurthuis. 
Afgelopen zomer heeft Punt Welzijn het beheer van het Buurthuis Moesel overgedragen aan 
een nieuwe stichting. Dit zodat het buurthuis open kan blijven en de verenigingen die er nu 
een plek hebben hier nog steeds terecht kunnen.

Zoals je kunt lezen staat er de komende jaren veel te gebeuren in Moesel. Als wijkraad 
willen we jullie, de bewoners van Moesel, dan ook uitnodigen om met ons in gesprek te 
gaan over deze zaken en mogelijk ons te ondersteunen. Vragen en opmerkingen kunnen 
altijd gestuurd worden naar info@wijkraadmoesel.nl

Paul de Laat 
Voorzitter Wijkraad Moesel
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ger Melis

Eind vorig jaar hebben we afscheid 
moeten nemen van een gewaardeerd 
bestuurslid Ger Melis.
(3 oktober 1936 - 7 november 2021)
Helaas hebben we Ger al langer 
moeten missen tijdens bijeenkomsten 
van de wijkraad, omdat hij aan het 
vechten was tegen zijn ziekte. Helaas 
hebben we afgelopen november 
definitief afscheid moeten nemen van 
een zeer mooi mens en gewaardeerd 
bestuurslid.

Wij koesteren onze herrineringen aan 
Ger en wensen zijn familie, ook nu 
nog, sterkte met dit verlies.

Foto’s bekijken we tegenwoordig op Instagram en via Facebook en 
WhatsApp staan we voortdurend in contact met onze vrienden. Maar 
onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk 
contact met ze. Dat kan nu met Hoplr, een reclamevrij online 
buurtplatform, waarop je vanaf nu je buurt en je buren kan vinden en 
dingen met elkaar kan delen. Punt Welzijn attendeert graag iedereen in 
Weert op deze nieuwe mogelijkheid voor contact met je buurt.

Wat is Hoplr?
Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk (www.hoplr.com/stad/
weert) voor buurten. Het netwerk focust op sociale interactie tussen 
inwoners en hun betrokkenheid binnen de buurt. Hoplr buurten zijn 
geografisch afgebakend en gesloten voor de omliggende buurten. In 
tegenstelling tot de meeste sociale netwerken is Hoplr vrij van reclame. 
Zo beschermen zij de privacy van hun gebruikers en is er geen 
commercieel gebruik van data.

Hoe werkt Hoplr?
Op het platform kun je berichten plaatsen en met elkaar in gesprek 
gaan. Je kunt ook een oproep plaatsen of een vraag stellen aan je 
buren. Punt Welzijn doet mee aan Hoplr om buurtgericht berichten 
te plaatsen over bijvoorbeeld buurtprojecten en nieuwe initiatieven. 
Ook wordt het  gebruikt om de buurt te informeren, mee te laten 
denken over nieuwe ideeën en om onderling contact te stimuleren. 
Organisaties zien de onderlinge buurtberichten niet. Het buurtnetwerk 
is dus vooral van buren en buurten.

Hoe kan je je aanmelden?
Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Download de mobiele 
app of ga naar (www.hoplr.com/stad/weert) en vul je adres in. 
Voor meer informatie over Hoplr verwijzen we naar www.hoplr.nl.

digitaal buurtplatform 
Hoplr 
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Stichting hartsave Moesel 
in deze nieuwsbrief hebben wij leuk nieuws, 
maar ook minder leuk nieuws te melden!

Mijlpaal
In 2019 is Stichting Hartsave Moesel voortvarend van start gegaan. In 
een korte tijd zijn er verschillende nieuwe AED’s geplaatst, maar ook 
zijn er AED’s van binnen naar buiten gehaald. Binnenkort verwachten 
wij nog één AED in het buitengebied van Moesel te plaatsen. Dit is de 
laatste AED die nodig is om de gehele wijk van een minimaal aantal 
AED’s te voorzien!
Deze AED zal ergens op de Keenterstraat geplaatst worden, naar de 
juiste locatie wordt momenteel nog gezocht. Helaas weten we nog niet 
wanneer de AED precies kan worden geplaatst, dit heeft te maken met 
het wereldwijde chip tekort. 
Op het onderstaande kaartje is te zien waar AED’s hangen welke 
24/7 beschikbaar zijn. Alle AED’s beheerd door Stichting Hartsave 
Moesel zijn voorzien van een code of cijferslot. Bij een reanimatie 
worden burgerhulpverleners in de buurt, welke ingeschreven staan bij 
HartslagNu door de meldkamer ambulancezorg gealarmeerd met de 
juiste code. 

Henricus Wouterstraat 3

Drakesteyn 5 (Gilde opleidingen)

Christinelaan 25 (Buurthuis Moesel)

Oudenakkerstraat 59 (Het Gezondheidshuys)

Stadhouderslaan 21 (Brede school Moesel)

Breijbaan 30 (Hoeve Lieshout)

Het is twee voor twaalf!
Hulp gezocht!

Het huidige bestuur heeft vanwege 
privé omstandigheden helaas moeten 
besluiten om te stoppen met de 
stichting. Als bestuur vinden we het 
belangrijk om een hartveilige wijk te 
behouden, daarom is het erg belangrijk 
dat de stichting wordt voortgezet.
Momenteel zijn wij nog zoekende 
en lopen er gesprekken over het 
overnemen/voortzetten van de stichting. 
Wij zullen u op de hoogte houden over 
de voortgang van de stichting via de 
wijkkrant en onze Facebookpagina. 

Wil jij een bijdrage leveren aan een 
hartveilige wijk? 
Dan zoeken wij jou!
Stuur een mail naar hartsavemoesel@
gmail.com 

Specifiek zijn wij op zoek naar:
Bestuursleden:
• voorzitter
• secretaris
• penningmeester

Vrijwilligers:
• AED beheerder(s)
 1x per maand fysieke controle van de 
• AED’s & inplannen onderhoud
 Fons- en subsidiewerving
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dry needling in de voet 
een specialisatie op zich
Wat is dry needling en hoe werkt het?
Dry needling is een behandelmethode waarbij spierknopen 
(triggerpoints) worden aangeprikt. Dit gebeurt met een 
speciale techniek waarbij een naaldje wordt gebruikt. 
Spiervezels raken door het aanprikken snel en langdurig 
ontspannen.
De podotherapeut gebruikt dry needling met name in 
de onderste ledematen ter ondersteuning van het totale 
behandelplan. Dry needling kan onder andere worden 
ingezet voor het behandelen van klachten zoals hielpijn 
en achillespees- en voorvoetklachten. Wanneer dry needling 
wordt toegepast als behandeling, worden er naast het 
aanprikken van de aangedane spieren indien nodig ook 
andere behandelinterventies gegeven aan de patiënt. 
Op die manier kunnen de beperkingen die zijn ontstaan zo 
goed mogelijk worden verholpen, om het behandeleffect 
op de lange termijn vast te houden.
 
Wat is een triggerpoint?
Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat 
naast lokale drukpijn ook vaak uitstralende pijn veroor-
zaakt. Een dry needling behandeling is gericht op het 
‘uitschakelen’ van deze triggerpoints. Via het gericht 
aanprikken van de spier met het naaldje, worden deze 
triggerpunten gevonden en gedeactiveerd. Daarna raken 
de spieren ontspannen. 

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
• Pijn en stijfheid lokaal in de spier, maar vaak ook  
 uitstralende pijn;
• Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten;
• Verminderde kracht in de betrokken spier(en);
• Pijn ontwijkend gedrag: u gaat ‘anders’ bewegen 
 om de pijn te vermijden want andere klachten tot 
 gevolg kan hebben.

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?
• Acuut: door een verkeerde beweging, verrekking 
 of kneuzing;
• Door een langdurig verkeerde (werk)houding;
• Verkramping van spieren bij langdurige pijnklachten;
• Lang niet kunnen bewegen, bijvoorbeeld 
 door gipsverband;
• Psychologische factoren zoals stress en depressie.

Wat voelt u tijdens het behandelen?
Het inbrengen van de naaldjes voelt u niet of nauwelijks. 
Bij het aanprikken van het juiste triggerpoint kan het 
zijn dat de spier kort samentrekt, dit voelt als een 
(stroom) schokje. Dit gaat zo snel dat u hiervan even 
kunt schrikken. Soms kan het wat pijnlijk aanvoelen. 
Na de schokjes ontspant de spier zich meestal direct. 
Het kan voorkomen dat u het even wat warmer krijgt, 
gaat zweten, of dat u zich naar of vermoeid voelt tijdens 
de behandeling. Hier hoeft u zich geen zorgen over te 
maken, dit verdwijnt weer snel.
 
Wat gebeurt er na de behandeling?
Het kan voorkomen dat u de eerste twee dagen een 
zeurderige napijn voelt. De behandeling werkt dan nog 
even na. Ook kunt u een verkrampt of stijf gevoel hebben 
in de behandelde spier. Daarnaast kan er ook tijdelijk een 
blauwe plek ontstaan. Dit trekt vanzelf weer weg.

Binnen podotherapie Verhoeven is onze podotherapeut 
Kim Meeuwissen opgeleid om dry needling toe te pas-
sen. Voor een afspraak kunt u bellen naar: 0495-537868.
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‘Ik zie geen witte paaltjes meer.’ 
Schouderophalend kijk ik mijn wandelgenoten 
aan. ‘Dat moet!’ 
‘Nope, alleen groen en blauw.’
We splitsen ons op en lopen afzonderlijk een 
stukje een andere richting op.

Ik vind het altijd leuk om één keer per jaar naar
Valkenburg te gaan, maar aangezien de mensen 
daar deze zomer nog volop aan het puinruimen 
waren, voelde dat niet oké. 
Zomaar wat rondrijden, zonder gericht doel, 
vonden we ook geen goed plan. Het idee om 
dan een wandeling te maken in ons mooie
Heuvelland ontstond al snel. We zijn – op een
enkele uitzondering na – geen getrainde wande-
laars, dus toen ik de site met wandelroutes 
vond van Zuid-Limburg filterde ik die op 
‘gemiddeld’ wat betreft moeilijkheidsgraad. 
We besloten van Euverem naar Gulpen te lopen, 
een route die ons langs de Gulp zou voeren. 

‘Volgens mij kunnen we beter teruglopen naar 
het laatste witte paaltje. Misschien dat we daar 
dan ergens omhoog moeten.’ We besluiten 
eensgezind dat we beter eerst kunnen gaan 
lunchen alvorens verder op zoektocht te gaan. 
De serveerster wijst ons een wandelkaart die 
een stukje verderop aan de muur hangt. Helaas 
is die verweerd en vaal geworden, dus daar 
worden we ook niet veel wijzer van. Mijn vriendin 

opent Google maps en – ook al druist het tegen 
ons gevoel in – we volgen haar aanwijzingen 
keurig op en jawel… hoe onlogisch ook, in de 
verte lacht ons een volgend wit paaltje spottend 
toe. 

We lopen inmiddels dwars door Gulpen en 
werpen zijdelingse blikken op enkele etalages.
‘Nee, we gaan niet winkelen, we zijn aan het 
wandelen.’ 
Een volgende etalage van een vintage winkeltje
kunnen we echter niet weerstaan en onze 
mannen knikken ons grootmoedig toe. Meer 
hebben we niet nodig en we slenteren op ons 
gemak door het leuke winkeltje.
Daarna zetten we weer flink de pas erin en 
vervolgen onze wandeling die ons onder andere 
leidt langs kasteel Neuborg en de historische 
Neuborgermolen. Op dit stuk van de route is 
het iets drukker. Er wordt vriendelijk gegroet en 
geknikt als we tegenliggers passeren op smalle, 
ongelijke paadjes. 
Tot slot wijken we een stukje van de route af 
om de dag af te sluiten met koffie en (helaas uit 
de diepvries) appelgebak. Jammer, maar oké, 
de slagroom compenseerde ruimschoots de 
waterige smaak van het gebak.

Als ik ’s avonds naar de foto’s kijk op mijn 
camera, zie ik drie grijze hoofden en één 
gemêleerd hoofd op een bankje met op de 
achtergrond het glooiend landschap van ons 
mooie Heuvelland. Het was een dag met een 
sterretje, aldus mijn vriendin. 

Wandelen in Gulpen
Column geschreven door Beppie Ottenheim

‘Ik denk dat we fout zijn gelopen.’ 
‘Dat kan niet.’
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Wereldrecord met 
Annamolen Keenterstraat

het nieuwe molenjaar 2022 is gestart. Voor de 
molens en zeker ook voor de annamolen aan de 
keenterstraat een bijzonder jaar.

Niet alléén omdat we na 2 jaar van gedwongen 
(gedeeltelijke) sluiting van de molen nu weer bezoekers 
kunnen ontvangen. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
de organisatie die er voor zorgt dat molenaars worden 
opgeleid om ons molenerfgoed te laten draaien en 
malen, bestaat in 2022, 50 jaar. Dat wordt een heel 
jaar lang gevierd, óók op de Annamolen aan de 
Keenterstraat. 

De hele maand april staat iedere 
zaterdag het ambacht van 

vrijwillig molenaars centraal in de 
belangstelling. 

De Annamolen is iedere zaterdag 
in april open vanaf 10.30 uur.

Doe JIJ mee?, vragen de molenaars aan iedereen. 
Jong en (wat) ouder, vrouwen en mannen. Want bijna 
iedereen kan molenaar worden. Zeker wanneer je
belangstelling hebt voor erfgoed, techniek, weer en wind
kun je aan het zijn van molenaar of van molenvrijwilliger 
een leuke en veel voldoening en plezier brengende 
hobby hebben. 

Hoogtepunt van het gouden feest van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars wordt zaterdag 9 april. Want dan 
gaan zo veel mogelijk molens in Nederland gezamenlijk 
proberen een heus wereldrecord te vestigen. Ook de 
Annamolen Keent. Geprobeerd wordt die zaterdag 
tussen 11 en 12 uur met zo veel mogelijk molens in 
Nederland gelijktijdig te draaien. Je kunt er ook bij zijn. 
Wandel op zaterdag 9 april binnen op de Annamolen en 
Beleef dit verjaardagsfeestje met ons mee.



maart 2022, Jaargang 23, nummer 1

Samen doen fonds 
Moesel
Het Samen Doen fonds is er voor initiatieven van en 
door inwoners uit de wijk 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.  
Het fonds zal nooit een totale activiteit financieren,  
maar levert er een bijdrage aan.
De procedure voor het aanvragen komt in een nieuw 
jasje. Het wordt in de toekomst dan mogelijk om het 
hele jaar door aanvragen te doen. In de volgende  
wijkkrant komt hierover meer informatie.

Wordt dat samen 
met anderen 

uitgevoerd?

Heb je een goed 

initiatief voor de 

wijk Moesel?     

Mis je nog een 

financiele bijdrage ?

Neem dan contact op met het 

Samen-doen fonds 
Moesel      

centrale plek in de wijk
Met het wegvallen van de stegel en de microbar 
is het buurthuis Moesel de centrale plek in de wijk 
Moesel geworden waar veel mensen elkaar weten 
te ontmoeten; in welke vorm van samenkomst dan 
ook.

Naast de vaste doordeweekse activiteiten zijn er tal van 
vergaderingen, besloten bijeenkomsten, cursussen en 
ander soortige ontmoetingen in “ons” buurthuis.

Mensen die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom om 
eens te komen kijken en luisteren of om mee te doen.

De doordeweekse vaste activiteiten zijn: 
dinsdag ochtend: zangkoor Rick dameskoor 
dinsdag middag: Ceasar gym
dinsdag avond: repetitie Harmonie Weert-Zuid
donderdag avond: repetitie avond slagwerkgroep  
 Weert-zuid
vrijdag avond: dart avond (in competitie verband  
 en in club verband)
wisselende middagen biljartcompetitie en vrij biljarten
wisselende avonden biljartcompetitie en vrij biljarten

Wil jij zelf wat organiseren of ben je op zoek naar een 
ruimte om te vergaderen, te repeteren of iets anders?
Neem dan contact met ons op.
buurthuismoesel@gmail.com of via 0495-520331.
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craFta in het gezondheidshuys 
bij Jouwfysio
had jij er wel eens van gehoord? craniofaciaal 
therapie en kaakfysiotherapie.
deze vorm van therapie is een specialisme binnen 
de manuele therapie en richt zich op klachten 
van spieren en gewrichten in het hoofd, het 
halsgebied en aan het kauwstelsel. 
 
Yvonne Cuijpers is manueel therapeute bij Jouwfysio 
en zij specialiseert zich sinds 2020 in de CRAFTA. 
Yvonne heeft verschillende onderzoek -en behandel- 
methoden die een breed scala aan klachten kunnen 
helpen verminderen. Yvonne werkt samen met o.a. de 
huisarts, logopedist, tandarts, orthodontist, KNO-arts, 
kaakchirurg en de neuroloog. 

Welke klachten kunnen behandeld worden? 
• Hoofpijnklachten
• Kaakklachten
• Duizeligheid en BPPD
• Pijn in het gezicht
• Tandenknarsen
• Oorsuizen, tinnitus
• Klemmen van de kaak 
• Aangezichtspijn
• Knakken van de kaak 
• Problemen met openen of sluiten van de mond
• Uitstralende pijn in hoofd, nek en schouders
• Pijn aan de kaak of het hoofd
• Aangezichtspijn of gezichtsverlamming
• Vermoeide of gespannen kaakspieren
• Klachten na operaties in het hoofd/halsgebied
• Onverklaarbare kiespijn
• Onverklaarbare oorpijn

De behandeling kan bestaan uit voorlichting en advies 
over houding en beweging, specifieke oefeningen en/of 
gerichte behandeltechnieken op onder andere de kaak, 
schedel en wervelkolom. Yvonne maakt deel uit van 
een multidisciplinaire samenwerking waarin deskundige 
zorg wordt geleverd, ook bij complexe problematiek. 
Onderlinge afstemming met andere disciplines kan een 
belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeltraject.  
 
Vergoeding 
Je kunt zonder verwijzing terecht bij de craniofaciaal 
therapeut. Deze therapievorm wordt door de 
zorgverzekeraar vergoed uit de aanvullende verzekering 
en zit niet in het basispakket. Voor personen tot 18 jaar 
worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering.  
 
Herken jij je in bovenstaande klachten en zoek je een 
juiste behandelvorm? Bel voor het maken van een 
afspraak. Yvonne zal samen met jou kijken waar je 
klachten vandaan komen en hoe je het beste geholpen 
kan worden. Voor meer informatie kijk op: www.crafta.nl  
 
Jouwfysio locatie Het Gezondheidshuys
Oudenakkerstraat 63 
6006 BB Weert

Jouwfysio locatie Gezondheidscentrum Leuken
St. Jobplein 10 
6004 JZ Weert

Wij@jouwfysio.nl
0495-796959
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heerlijk smullen op Moesel
de meeste uit de buurt weten de viskraam op de 
hoek van de nassaulaan-christinelaan die er elke 
woensdag staan wel te vinden. Maar wisten jullie 
ook dat er op donderdag en vrijdag ook iets lekkers 
te krijgen is. 

Op donderdag tussen 11.00 uur en 18.00 uur staat 
Jantjeworst er met een foodtruck en hij verkoopt, zoals je 
wel kunt raden, broodjes worst/curryworst maar ook friet, 
hamburgers en andere Duitse specialiteiten. 
Vrijdags kun je er tussen 10.00 - 18.00 uur de foodtruck 
van Chick’n gril vinden. Heerlijk gegrilde kippetjes, 
kippenbouten, kipnuggets. 

Dus zin in iets lekkers tussen de middag of geen zin om te 
koken in de avond. 

maart 2022, Jaargang 23, nummer 1

Ga ook eens kijken bij deze ondernemers!

agenda seniorendansen
16 april 
aanvang 19.30 tot 23.00 
zaal open19.00 uur
1 mei 
aanvang 13.30 tot 17.00 uur 
zaal open 13.00 uur 
21 mei 
aanvang 19.30 tot 23.00 uur 
zaal open om 19.00 uur. 
11 september 
aanvang 13.00 tot 17.00 uur 
16 oktober 
aanvang 13.30 tot 17.00 uur 
zaal open 13.00 uur 
13 november 
aanvang 13.30 tot 17.00 uur 
zaal open 13.00 uur 
18 december 
aanvang 13.30 tot 17.00 uur 
zaal open 13.00 uur.

ENTREE e 3,00

BUURTCENTRUM MOESEL
CHRISTINELAAN 25
Meer info www.wijkraadmoesel.nl
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Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert | T 0900 333 55 55

Huiskamer De Ontmoeting | St. Jozefkerkplein 3 | 6006 ZH Weert

Inloop wijkverpleging

Keent - Weert

“Titel waaruit het 
cliëntprobleem blijkt.”

Onderwerp
Onze propositie. De 
verkooppitch naar een 
specifieke doelgroep. De 
bundel van klantvoordelen 
gebaseerd op behoeften 
en koopmotieven van onze 
cliënten.

Tussenkopje
Wat is onze kracht. Waarom zou een cliënt voor ons moeten kiezen als het gaat om het afnemen van het product? Waarin en waarom zijn wij goed hierin? 

Komt u ook naar een 
inloopmoment? 

Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert | T 0900 333 55 55

Stichting Land van Horne | T 0900 333 55 55 | www.landvanhorne.nlDe Zorggroep | T 088 610 88 61 | www.dezorggroep.nl

Iedere 1e maandag van 
de maand organiseren de 
wijkverpleegkundigen en 
thuisbegeleiding van Groene 
Kruis thuiszorg en Land van 
Horne een themabijeenkomst.

U komt toch ook?

Naast informatie rondom een thema is er ook ruimte voor het stellen van andere vragen; denk hierbij aan vragen rondom zelfstandigheid, hulpmiddelen voor in huis, waar kan ik welke zorg aanvragen, zorgen om iemand anders en dagactiviteiten.

U bent van harte welkom iedere 1e maandag van de maand tussen 11.00 en 12.00 uur in huiskamer De Ontmoeting van Keent onderneemt, in het Keenterhart. 

Themabijeenkomsten:
7 maart: Wat kunt u van ons verwachten?
4 april: Valpreventie
2 mei: Medicatie veiligheid6 juni: Hulpmiddelen
4 juli: Waar kan ik welke zorg aanvragen?5 september: Gezond ouder worden3 oktober: Eenzaamheid7 november: Mantelzorgondersteuning5 december: Zelfredzaamheid

Wij helpen u graag verder, de koffie en thee staat klaar!  

Wijkverpleegkundigen en thuisbegeleiding van de Zorggroep en Stichting Land van Horne 

Inwoners van de gemeente Weert kunnen nu bij 
Punt Welzijn terecht voor gratis woonadvies met 
betrekking tot veilig wonen. De huisbezoeken worden 
uitgevoerd door vrijwilligers van de Rotary Club Weert-
Land van Horne. 

De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder worden, 
gewoon blijven wonen in hun huidige woning. 
Door veranderde regelgeving bestaat het verzorgingshuis 
eigenlijk niet meer. Daarmee is iedereen zelf verantwoor-
delijk geworden voor de veiligheid in zijn woning. Er zijn 
veel slimme en (vaak) kleine oplossingen waarmee je je 
woning kunt verbeteren. Zodat je huis zo lang mogelijk je 
thuis kan blijven. Als je het hebt over veilig wonen kun je 
onder andere denken aan inbraakpreventie, valpreventie 
en brandveilig wonen. De inzet van slimme apparatuur, 
zoals slimme verlichting, kan de veiligheid in een woning 
ook vergroten.
Om een gratis advies op maat te geven zijn er in de 
gemeente Weert vrijwillige woonadviseurs. Je kunt hen 

vragen om langs te komen voor een huisbezoek. Samen 
met de woonadviseur loop je door de woning en krijg je 
een persoonlijk woonadvies met daarin de verbeterpunten 
van je woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie 
van de kosten. Je kunt daarna zelf aan de slag gaan of er 
een professional bij halen. Die keus is aan jezelf.
Op de website www.mijnhuisopmaat.nl kun je ook  de 
huistest invullen om een digitaal woonadvies te krijgen. 
Op de website van mijn huis op maat zijn veel praktische 
tips en adviezen met betrekking tot veilig wonen te vinden.

Wil jij ook gratis woonadvies? 
Meld je dan aan via mijnhuisopmaat@puntwelzijn.nl 
en vermeld daarbij je contactgegevens. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Mark Peters van Punt Welzijn via telefoonnummer 
0495-697900. Of stuur een mail naar mijnhuisopmaat@
puntwelzijn.nl zodat er een afspraak gemaakt kan worden. 
Vermeld in de mail tevens je contactgegevens zodat er 
contact met je kan worden opgenomen. 
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is handbal iets voor jou? 

Beste wijkbewoners,

Brede School Moesel bestaat 10 jaar! Voor ons een mooi 
moment om eens nader kennis te maken. Het voorjaar 
staat voor de deur, de coronamaatregelen worden 
versoepeld, een nieuwe schoolleider, kortom veel nieuws 
om met u te delen.

Vanaf 1 juli 2021 ben ik officieel de schoolleider van Brede 
School Moesel. Daar ben ik erg trots op! Graag stel ik 
mij aan u voor. Ik ben Frank Simons (44), woon in Weert 
samen met Chantal en mijn zoontjes Rik (10) en Daan (8). 
Al sinds 1999 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als 
leerkracht in de bovenbouw, maar al snel ben ik terecht 
gekomen in directiefuncties. Mijn ervaring als schoolleider
heb ik op diverse scholen mogen opdoen. Zo ben ik ook 
schoolleider geweest op de ODA-school in Weert. 
De laatste jaren heb ik gewerkt als onderwijsadviseur en 
als docent op de schoolleidersopleiding bij “Onderwijs 
Maak Je Samen”. 

Ik kijk er in ieder geval weer erg naar uit om samen met 
het team de ingezette visie verder uit te mogen werken. 
Onze school is een school waar professionele leerkrachten
werken en waar een prettige cultuur heerst. Als team zul-
len we verder vorm gaan geven aan onze nieuwe visie. 

Waar willen we over vijf jaar staan? Wat vraagt dat van ons 
als leerkrachten en van de leerlingen? Daarnaast zullen 
‘Passend onderwijs’ en ‘talentontwikkeling’ bij de kinderen 
ook hoog op de agenda staan. Elk kind mag en moet zich 
ontwikkelen, rekening houdend met zijn/haar niveau. 

Op het gebied van ouderbetrokkenheid en communicatie 
zullen we ons ook verder gaan ontwikkelen en nieuwe 
initiatieven gaan ontplooien. Daarnaast ben ik blij dat er 
een fijn contact is met de wijkraad. Samen met de wijkraad 
zijn we na aan het denken op welke manier we als school 
nog meer verbinding kunnen maken met de wijk Moesel. 
Daarom zullen we ook regelmatig in de wijkkrant u 
informeren over deze ontwikkelingen. Ik hoop u binnenkort 
eens te mogen zien en spreken! 

Met hartelijke groet, 

Frank Simons

op woensdag 9 maart start hV rapiditas in samenwerking met Punt Welzijn
met handbal na school. Wil je kennismaken met een leuke, snelle en stoere 
sport en ervaren hoe het is om samen met andere kids in een team te spelen? 

Kom dan op woensdagmiddag kennismaken met handbal. Er wordt op een leuke 
manier gewerkt om de basis van het handbal onder de knie krijgen. Door te rennen, 
gooien, vangen, springen en scoren. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van groep 
3 t/m 6. Tijdens één les maak je kennis met verschillende onderdelen van de handbal 
en leer je de verschillende vaardigheden van het handbal.
De lessen vinden plaats op woensdag 9, 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april van 
15.00 tot 16.00 uur in Sporthal aan de Bron. De kosten zijn 5 euro voor de zes lessen. 
Je mag ook later instromen maar dan blijven de kosten 5 euro. 

Voor inschrijving of vragen kun je terecht bij Miranda Velter 
via email m.velter@puntwelzijn.nl. 
Schrijf snel in want vol = vol!
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handige teleFoonnUMMerS
Gemeente Weert ( geluidshinder/klachten openbare ruimte) 0495 - 575000

Storing GS en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)  0495 - 434800

Punt Welzijn  0495 - 697900

Meldpunt Jeugd  0900 - 8844

Wonen Limburg  088 - 3850 800

Algemeen Maatschappelijk Werk  088 - 6560 600

Storing tv (kabel)  0800 - 1682

Storing water  0800 - 0233 040

Politie. Wijkagenten: Ralph Meulendijks en Tonny Putman 0900 - 8844 

KBO Weert Zuid / Soos De Oranjetref 0495 - 544301

Brede School Moesel 0495 - 536622

Gilde Opleidingen  0495 - 583636

SBO Het Palet 0495 - 750200

Parochiekantoor Kerk De Verrezen Christus (di t/m vr 10.00 – 12.00 u) 0495 - 541609

Buurtcentrum Moesel 0495 - 520331
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APRIL
2 april 
Modelspoorvereniging Weert organiseert haar Treinenbeurs.
De beurs opent haar deuren om 10.00 uur en eindigt om 
15.00 uur. Entree is € 3-. Kinderen onder 12 jaar mogen 
gratis naar binnen.
3 april 
Voorjaarsmarkt Buurthuis Moesel. 
De markt duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Gratis entree.
9 april 
Wereldrecord zo veel mogelijk molens tegelijk draaien. 
Locatie Annamolen tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
15 april 
Jeugddisco georganiseerd door de wijkraad Moesel 
met DJ Kimmeneed.
16 april 
Senioren Dansavond georganiseerd door de wijkraad Moesel.
24 april 
Concert seniorenorkest Rick. De zaal is vanaf 13.00 uur 
geopend. Aanvang optredens vanaf 14.00 uur.
30 april
Opening buurthuis Moesel.
Houd onze facebook pagina en de sociale media kanalen 
in de gaten. De nieuwe stichting SBBM die het buurthuis 
per 1 juli 2021 beheert organiseert een kennismaking avond 
voor de wijk en de inwoners van Weert.

MEI
1 mei 
Seniorendansmiddag 
Aanvang 13.30 tot 17.00 uur, zaal open 13.00 uur 
21 mei 
Seniorendansavond
Aanvang 19.30 tot 23.00 uur, zaal open om 19.00 uur

Oud papier 
Scouting Hubovra komt elke 2e zaterdag van de maand het 
oud papier ophalen vanaf 9.00 uur. Contact persoon via 
SMS te bereiken op nummer: 06-41245758.
de Servicelijn
De Servicelijn van de gemeente Weert is bereikbaar 
op tel.nr. 57 50 00. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Maandelijkse kledinginzameling
In samenwerking met de Sponsorwinkel verzorgt Harmonie 
St. Joseph Weert-Zuid een maandelijkse kledinginzameling. 
Elke eerste zaterdag van de maand wordt de kleding vanaf 
10.00 uur huis-aan-huis opgehaald. Doe ook mee en zet 
uw oude kleding en textiel in een gesloten plastic zak op 
de stoep. 
Bij vragen bel 06-204 292 83.
Meer info
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.wijkraadmoesel.nl.


