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Beste buurtbewoners,
Het zal misschien even wennen zijn, maar met ingang van dit jaar zit onze 
Wijkkrant in een nieuw (moderner) jasje, en hebben we ook gekozen voor een 
groter formaat. Op deze manier sluit de krant beter aan bij de nieuwe uitstraling 
die we vorig jaar hebben geïntroduceerd en kunnen we ook meer informatie 
delen met de wijk.

Inmiddels is het nieuwe bestuur van de Wijkraad een jaar onderweg en met 
vallen en opstaan hebben we onze weg gevonden. Desondanks zijn we nog altijd 
op zoek naar mensen die graag mee willen denken in de wijk, of enthousiast 
activiteiten willen organiseren en hier bijvoorbeeld sponsoring voor zoeken.

Keent is een multiculturele wijk, dit zagen we bijvoorbeeld heel mooi terug 
tijdens de verbroederingsmaaltijd vorig jaar waar deze verschillende culturen 
smakelijk terugkwamen aan tafel. Ook op het Cruyff Court zien dagelijks hoe 
voetbal kinderen verbroederd. We zouden graag meer doen om de diverse culturen 
te verbinden in de wijk, dus als mensen hier goede ideeën rondom hebben dan 
laat het zeker weten.

Daarnaast krijgen we ook goede feedback uit de wijk, zo werden we namelijk 
geattendeerd door een alerte buurtbewoner dat de telefoonnummers op het 
krantje niet allemaal meer actueel waren. Dit hebben we ook direct opgelost 
in deze wijkkrant. 

Wij zijn trots op onze wijk en ons nieuwe krantje!

Veel leesplezier.

Frank Gielen
Vice-Voorzitter
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Verbroederingsmaaltijd
Op vrijdag 4 november was er de 
jaarlijkse verbroederingsmaaltijd 
die georganiseerd werd door het 
Groot Keent Overleg.
Net als andere jaren was dit evene-
ment weer een groot succes.  
Enthousiaste wijkbewoners met  
verschillende culturele achtergron-
den hadden zichzelf overtroffen om 
de wijk kennis te laten maken met 
de lokale lekkernijen uit hun land. 
Zo waren er de Oekraïense dames 
en heren met heerlijke gerechten 
waaronder Bors, de Sinti’s met  
verse koude schotels, en ook de 
Surinaamse en Marokkaanse 
gerechten waren verrukkelijk. En 
dan vergeten we natuurlijk niet die 
andere koks te vermelden die hun 
smakelijke kookkunsten hebben 
laten zien. 

Er is heerlijk gesmuld door de 
aanwezige wijkbewoners, waarbij 
er onder het genot van een drankje 
kennis werd gemaakt met de  
gerechten en elkaar. Dit is waar de 
wijk Keent voor staat, gezelligheid 
en het verbinden van onze mensen, 

en dat is die avond zeer zeker gelukt. 
Ook werden de vrijwilligers nog in 
het zonnetje gezet, want zonder 
hen was deze avond niet moge-
lijk geweest. In 2023 gaan we dit 
evenement zeker weer sponsoren 
vanuit de Wijkraad, en hopen we op 
nog meer diversiteit vanuit de wijk; 
zowel om te koken als het opeten 
van de heerlijke gerechten!

Als afsluiter van het jaar hadden we 
op 23 december een mooi kerst-
feest voor de minima kinderen,  
georganiseerd mede met de hulp 
van Basisschool Markeent. 

Het was voor de eerste keer dat we 
dit rond de kerstperiode organiseer-
den maar ook deze middag is zeker 
voor herhaling vatbaar. Tijdens de 
dag waren er verschillende activi-
teiten zoals kerstkaarten maken, 
stenen schilderen en was er voor 
alle kinderen iets lekkers geregeld. 
Als grote verrassing kwam ook de 
Kerstman nog op bezoek die voor 
iedereen een mooi cadeau bij zich 
had. Gelukkig waren alle kinderen 
braaf geweest en het was geweldig 
om al die blije snoetjes te zien en 
het enthousiasme waarmee ieder-
een met de cadeaus heeft gespeeld 
en met elkaar. Blije kinderen en 
dus ook blije ouders, wat wil je nog 
meer. 
Dit gaan we zeker weer doen dit jaar 
in december.

Terugblik
In 2022 hebben we vanuit de Wijkraad vele leuke activiteiten
mogen organiseren en/of sponsoren binnen de wijk. Hier een  
mooie terugblik op onze laatste twee evenementen van het jaar.
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Ook de aankomende tijd hebben we verschillende 
activiteiten die weer georganiseerd gaan worden door 
de Wijkraad en onze partnerorganisaties in de wijk.
Houd onze website en socials (Facebook en Hoppler) in 
de gaten voor meer informatie over de activiteiten.

WOENSDAG 12 APRIL
Is er een wijkwandeling waar je gezellig met je buurt-
bewoners kunt wandelen in onze mooie wijk. 
Doe ideeën op, en deel ideeën, hoe we de wijk nog beter, 
levendiger en gezelliger kunnen maken. 

ZATERDAG 7 MEI VANAF 11:00 UUR
Het 30+ voetbaltoernooi (mits genoeg aanmeldingen en 
het weer het toelaat). Laten wij ‘oudjes’ onze jongsten 
ook maar eens zien dat we ook nog redelijk goed kunnen 
voetballen?

WOENSDAG 14 JUNI
Is de jaarlijkse wijk picknick. Hier zullen weer leuke 
activiteiten voor de kids worden georganiseerd en gaan 
we samen lekker picknicken. Hopelijk zijn de weergoden 
ons gunstig gezind en is er een grote en gezellige  
opkomst. 

SAVE THE DATE
Onze succesvolle rommelroute zal dit jaar op zondag  
16 juli zal plaatsvinden. We hebben er bewust voor gekozen 
om deze iets later te plannen vanwege alle andere  
activiteiten in de wijken in Weert.

Dit jaar gaan we geen burendag organiseren aangezien 
deze samenvalt met de Kermis. Dus de rommelroute 
wordt wat ons betreft groter en gezelliger met een wijk-
feest waar we iedereen uit de wijk hopen te treffen. Meer 
info volgt maar laten we er samen een onvergetelijke 
dag van maken voor jong en oud!

Activiteiten kalender
1E MAANDAG V.D. MAAND  
Themabijeenkomst Zorg *10.30-12.30 
MAANDAG 
Buurtcirkel *19.00-21.00 

WOENSDAG 
Kidsclub *13.30-15.30 
WOENSDAG 
Aanschuiftafel WMG *18.30-20.00 

3E DONDERDAG VAN DE MAAND 
Kom op de Soep *11.45-13.00   
DONDERDAG 
Naai- Herstel club *13.00-16.00 

VRIJDAG 
Vrijdagochtend Ontbijt*09.15-10.30   
VRIJDAG  
Speelotheek Keent *14.00-16.00 

ZATERDAG 
Speelotheek Keent *10.00-12.00 
  
ZONDAG  
Open Inloop Somalisch (iedereen is welkom) 
*13.00- 15.30 
ZONDAG 
data volgen nog  
Open Inloop Afrikaans (iedereen is welkom)
*15.30-19.00
                          

KEENT ONDERNEEMT
KEENTER HART

ST. JOZEFSKERKPLEIN 3
WEERT
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Dagbesteding voor  
mensen met hersenletsel  
in Weert (Keent)
SGL helpt mensen met hersenletsel verder

In 2022 hebben we vanuit de Wijkraad vele leuke activiteiten 
mogen organiseren en/of sponsoren binnen de wijk. Hier een 
mooie terugblik op onze laatste twee evenementen van het jaar.

SGL helpt mensen met hersenletsel verder
We richten ons op mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel, 
bijvoorbeeld door een beroerte, ziekte of ongeval, in de fase na een 
ziekenhuisopname of revalidatie. Veel mensen hebben eenmaal 
thuis moeite om weer de draai te vinden in het dagelijks functioneren  
en maatschappelijk leven. SGL helpt mensen met hersenletsel 
verder. We leggen daarbij, samen met u en uw naasten, de focus 
op wat wel kan. Wij bieden diverse behandelingen, begeleiding, 
dagbesteding, woonvoorzieningen en logeermogelijkheden in heel 
Limburg aan. Daarnaast staan we klaar voor naasten.

Dagbesteding bij SGL in Weert
In ons activiteitencentrum in Weert aan de Serviliusstraat 190 A 
kunt u aan de slag met gerichte activiteiten om uw vaardigheden 
op peil te houden en te ontwikkelen. Het geeft structuur en een 
zinvolle invulling van de dag. Samen bekijken we welke mogelijk-
heden bij u en uw doelen passen. Bijvoorbeeld: 
• Zelfredzaamheid in het dagelijks leven verbeteren
• Conditie opbouwen door sport, spel- en beweegactiviteiten
• (Vrijwilligers)werk en klussen doen
• Spraak verbeteren door spraak- en taaloefeningen
• Sociale contacten opbouwen en onderhouden

Wij willen u echt leren kennen
Als cliënt bij SGL heeft u de touwtjes in handen, u heeft de regie. 
Samen met onze professionals en uw naaste(n) bepaalt u wat  
wij voor u kunnen betekenen. Waar loopt u tegenaan?  
Wat zijn uw doelen? Wat zijn uw dromen?

Wij willen u écht leren kennen en begrijpen om u zo goed mogelijk 
verder te helpen. We betrekken ook graag uw naasten hierbij,  
uiteraard alleen als u dat wilt. Met hun hulp krijgen we een nog 
beter beeld van u, waardoor we u nog beter kunnen helpen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Bel dan naar 045 - 800 0800 of  
stuur ons een e-mail:  
zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl.

Kijk ook eens op onze website
www.sgl-zorg.nl
T. 045 - 800 0800
E zorgbemiddeling@sgl-zorg.nl

Of kom langs in onze locatie aan de  
Serviliusstraat 190 A in Weert.  
Maakt u vooraf even een afspraak met 
onze afdeling zorgbemiddeling?  
Dan leiden we u graag rond. 
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Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert | T 0900 333 55 55Huiskamer De Ontmoeting | St. Jozefkerkplein 3 | 6006 ZH Weert

Inloop wijkverpleging

Keent en Moesel

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Vanaf het 

moment dat ze zelf hun eerste stapjes zetten. 

Wie je bent, wat je behoeften en talenten 

zijn: bij Humankind ontdekt je kind  

zichzelf, vrienden en vriendinnen en 

stap voor stap de rest van de wereld.

Kinderdagverblijf Happy Kids

Buitenschoolse Opvang Markant

Peuteropvang De Keent’jes

St. Josefslaan 102

6006 jn Weert

Kinderopvang?
Kindontwikkeling!

www.humankind.nl

Maak een afspraak en kom gerust eens langs!

telefoon: 0495 - 52 53 41

regiopeelenmaas@humankind.nl
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Woensdag 1 maart 
9.30 - 12.00 uur: 
Kookworkshop. Thema: Lente. 
o.l.v. Ton. Bijdrage € 7,00.

Dinsdag 14 maart 
17.30-20.30 uur
Avond-kookworkshop: 
Thema: vegetarisch koken. 
o.l.v. Anemari. Bijdrage € 7.00.

Woensdag 15 maart 
9.30-12.00 uur
Glas schilderen. 
o.l.v. Maaike. Bijdrage € 7,00.

Woensdag 22 maart 
9.30-12.00 uur
Broodjes bakken. 
o.l.v. Anemari. Bijdrage € 5,00.

Woensdag 29 maart 
19.30-21.00 uur
Thema-avond ‘Samen beslissen als je kanker hebt’  
door Drs. Natascha Peters, oncoloog en  
Sandra Janssen, casemanager oncologie, SJG.  
Theater de Huiskamer. Toegang gratis.

Dinsdag 4 april 
9.30-12.00 uur
Paasstuk maken: 
o.l.v. Maria. Bijdrage € 7,00.

Woensdag 5 april 
9.30-12.00 uur
Wandelen in Tungelroy met een koffiemoment in de 
Tuin aan de Kwekerijstraat Tungelroy; Vertrek vanuit het 
Toon Hermans Huis. Bijdrage € 2,50

Woensdag 5 april 
9.30-12.00 uur
Kookworkshop. 
o.l.v. Ton. Bijdrage € 7,00

Woensdag 12 april 
14.00-16.00 uur
Bijeenkomst Prostaatkanker, wat nu?  
Voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.  
o.l.v. de Prostaatkankerstichting. Toegang gratis.

Woensdag 19 april
19.00-21.00 uur
‘Pakje Podium’ deze avond staan gedichten  
en verhalen centraal.  

Speciale Activiteiten in maart en april
Ook in 2023 organiseert het Toon Hermans Huis Weert e.o., naast de 
reguliere activiteiten,  weer een groot aantal bijzondere activiteiten. 
Een kort overzicht voor de maanden maart en april:

Voor alle activiteiten kun je je aanmelden  
via 0495-541444 of via de mail: 
administratie@toonhermanshuisweert.nl
Wil je meer informatie over bovenstaande activiteiten én/
of andere activiteiten zoals yoga, wandelen, haak aan en 
brei mee, schilderen, voetmassage etc. ga dan naar onze 
website www.toonhermanshuisweert.nl
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Speciale Activiteiten in maart en april

Verschillende partijen hebben de 
handen in elkaar geslagen door het 
tekenen van een convenant, waarin 
één van de doelen het opzetten van 
een gezamenlijk (sport)programma 
is voor meer beweging in de wijk. 
Het Cruijff Court leeft daardoor volop: 
Jongerenwerk van Punt Welzijn is 
op de maandag-, woensdag- en  
vrijdagmiddag van 15:00 – 17:00 
aanwezig om met jongeren activi-
teiten te doen. Voorbeelden hiervan 
zijn: vrij voetballen, latje-trap en  
penalty schieten. Jongeren wor-
den ook aangemoedigd om na te 
denken over activiteiten die gedaan 
kunnen worden. 

Daarnaast  verzorgt Tiki Taka regel-
matig voetbaltechniektraining en 
voetbaltoernooitjes bij het Cruijff 
Court, Human Kind en brede school 
Markeent  zorgen voor een na-
schools aanbod. 
Naast het veld gebeuren ook mooie 
dingen; SGL biedt hun activiteiten
centrum aan als gespreks- en 
ontmoetingsruimte. Jongeren in de 
wijk kunnen hier op vrijdagavonden 
terecht om te gamen op de Play-
station, te tafeltennissen of te 
werken aan hun eigen muziek met 
behulp van een mobiele studio. 

Daarnaast vinden er regelmatig 
voorlichtingen plaats om jongeren te 
informeren. Een voorbeeld hiervan 
is een voorlichting over vuurwerk.
Een overzicht van alle activiteiten 
zijn eenvoudig online te vinden via
een QR Code, die gescant kan worden 
op de telefoon. Het overzicht van de 
activiteiten worden maandelijks  
geüpdatet. Scan de QR code hieron-
der om naar de pagina te gaan:

Voor meer informatie of wil je je 
graag inzetten bij het Cruyff court, 
bel of mail dan even naar: 
Reno Jacobs, 
r.jacobs@puntwelzijn.nl
06-82091938 of 
Ken Loete, k.loete@puntwelzijn.nl
06-14282366.

Cruyff court
Vanaf midden september 2022 is het Cruijff Court in Weert officieel 
geopend. Dit was een druk bezochte dag voor jong en oud. Vanaf dat 
moment kan er worden gesport op deze locatie. 
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Wat fijn dat we aangesloten zijn bij 
het Jeugdeducatiefonds!
Al enkele maanden mogen we de kinderen tijdens de 
lunch verrassen met een gezonde snack in de vorm van 
druiven, komkommer, tomaat, paprika en wortel. We 
zijn een Gezonde School en willen hierdoor laten zien 
dat gezond snoepen ook lekker is.

In samenwerking met het Jeugdeducatiefonds  
heeft Brede School Markeent voor alle gezinnen een  
Nieuwjaars-boodschappenpakket kunnen samenstel-
len. Ouders en kinderen waren blij verrast!
Het maken was een hele klus, maar de dankbare woor-
den en gezichten van ouders en kinderen maakten dit 
meer dan waard. Albert Heijn Moesel en de hulpouders 
willen we via deze weg hier graag voor bedanken.

Ook in samenwerking met het Jeugdeducatiefonds 
hebben we tijdens het voorleesontbijt van 25 januari 
alle kinderen blij kunnen maken met een boek. In de 
groepen werd tijdens het eten een boek uitgepakt en er 
werd een stukje uit voorgelezen. Nu mogen de kinderen 
thuis lekker verder lezen.

Nieuwsgierig naar Brede School Markeent?
We staan altijd open voor een persoonlijk gesprek  
en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken 
door te bellen naar 0495-534518 of te mailen naar 
info@bredeschoolmarkeent.nl.

U kunt ook een kijkje nemen op onze website: 
www.bredeschoolmarkeent.nl en we zijn te vinden 
op Facebook en Instagram.
   

Thema Circus in de onderbouw
In januari en februari hebben de peuters van Humankind en kleuters van Markeent 
samen gezellig gewerkt binnen het thema Circus. De woordenschat is uitgebreid en 
de motoriek uitgedaagd. De kinderen hebben mooie verhalen beluisterd en een heuse 
circusvoorstelling gegeven aan ouders, opa’s en oma’s. Hierbij een foto impressie.

AANKOMENDE EVENEMENTEN
woensdagmiddag 12 april
Wijkwandeling

woensdagmiddag 14 juni
Wijkpicknick/buitenspeeldag 
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Thema Circus in de onderbouw
1 februari: Friet op het plein wintereditie met 
45 aanmeldingen.

Elke woensdag 18:30 uur - 20:00 uur Keenterhart 
Aanschuiftafel (AST), in een warme ruimte met koffie 
en thee.

Elke maandagmiddag 13:30 uur - 15:00 uur 
Buurthuis Fatima / Huiskamer met koffie en thee. 
Mensen met een krappe beurs en geïnteresseerden 
kunnen met elkaar in gesprek en informatie inwinnen 
over bijv. energie, voorzieningenwijzer en nieuwe 
landelijke en Weerter richtlijnen.
Ook nodigt WMG mensen uit om iets te vertellen over 
huisvesting, armoede, huisraad en vraag en aanbod.

Heeft u onze Weerter Minima Groep FB gezien? 
Inmiddels hebben we bijna 1000 likes.
Sinds januari hebben we ook een eigen whatsapp groep 
met vraag en aanbod.

Aangezien we vele donaties hebben ontvangen, kunnen 
we in een nieuw boekje investeren en ook in kind 
activiteiten. Let op: er komt binnenkort meer informatie 
hierover. Het meeste geld is besteed aan voedsel en 
kerstpakketten, energiezuinige lampen en folie voor 
achter de radiator.

Binnenkort gaat een kunstenares met onze bezoekers 
bekijken hoe we uiting kunnen geven aan de vraag: 
waar wordt je gelukkig van? Doe je ook mee?

De derde donderdag van de maand 11:45 uur - 13:00 uur 
mag je je aanmelden voor Kom op de Soep bij Keent 
Onderneemt in het Keenterhart.
De eerste zaterdag van de maand  11:45 uur - 13:00 uur 
is er Kom op de Soep bij Riet en Piet, buurthuis Fatima 
Huiskamer.
 
Hebben jullie al gebruik gemaakt van de uitgestelde 
koffie bij de bibliotheek? Vraag er eens naar, er is altijd 
een kopje koffie.
Op Fatima is bij het buurthuis op zaterdag een wijkcafe, 
Weerter Minima Groep gaat 25 februari aanstaande op 
bezoek.

In april start bij droog weer de opening van het WMG 
kastje. In overleg is bij de kartrekkers, is er ook een 
beperkt aantal kleding vouchers, van de Sponsorwinkel, 
voor volwassenen beschikbaar.
 
Heeft u nog vragen, of wilt u meehelpen met activiteiten, 
kom dan gerust naar onze Weerter Minima Groep AST’s.
Ook is WMG bereikbaar via weerterminima@gmail.com
Whatsapp: 0626377762

Weetjes voor 2023

Hartelijke groet.

Nico, Nancy, Chantal, Judy
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De keuze aan speelgoed is reuze. 
Naast meer dan 300 spellen en 
120 puzzels, is het assortiment 
sinds begin februari uitgebreid met 
constructiemateriaal zoals Lego, 
Clicks, Knex, blokken, treinbanen en 
nog veel meer. Ook is er een grote 
diversiteit aan wereldspelmateriaal. 
Onder andere playmobiel, poppen, 
autootjes,  barbies, poppenkast-
poppen en dokterssetjes  staan 
klaar om uit te lenen of om mee te 
spelen. Aan baby’s en peuters is 
ook gedacht. In de schuifkast is er 
kleurrijk speelgoed voor de jongste 
kinderen. Ieder lid mag speelgoed 
lenen en neemt dit maximaal 3 weken 
mee naar huis in de enige echte 
Speelotheek tas. Daarnaast kent 
de Speelotheek verjaardagsboxen. 
Deze zijn te leen en bevatten vele 
spullen om gezellig een verjaardag 
te vieren. 

Naast het lenen van speelgoed, kunnen
de kinderen met vaders, moeders, 

oppas, oma’s en opa’s tijdens  
openingstijden terecht om te spelen 
in een ruimte die is ingericht als 
speellokaal. De vrijwilligers zorgen 
voor een lekker kopje koffie, thee of 
ranja met iets lekkers. Gezellig en 
relaxed.  Duur ? Helemaal niet. Ieder 
kan lid worden voor €1 ,- per jaar. 
Door sponsoring, giften en subsidies 
van o.a. Onze Buurt, lukt het om 
deze bijdrage zo laag te houden.  
Zo is de Speelotheek laagdrempelig 
en voor ieder toegankelijk. Onlangs 
ontvingen we nog een mooi bedrag 
van €4000,- van de scholen van 
Eduquaat. Geld dat de kinderen  
ingezameld hadden via diverse ac-
ties. We zijn heel erg blij met al deze 
financiële ondersteuning. Zo lukt 
het om onze plannen steeds meer 
vorm te geven. 

Inmiddels hebben naast kinderen 
en ouders, diverse oma’s de weg 
naar de Speelotheek gevonden. 
Gewoon voor de gezelligheid of om 

speelgoed te lenen voor als de klein-
kinderen op bezoek komen. Loop  
gerust eens binnen om te kijken of 
de sfeer te proeven . Ieder is welkom 
op vrijdagen tussen 14.00 - 16.00 u 
en op zaterdagen tussen 10.00 - 
12.00 u in het Keenter Hart . In het 
voorjaar hopen we klaar te zijn met 
de opbouw van een buitenbergruimte 
zodat we in mei kunnen starten met 
het uitlenen van buitenspeelgoed. 
In juni verwachten we officieel te 
openen. Nieuws rond de Speelotheek 
kunt u verder ook volgen op de 
Facebook pagina van Speelotheek 
Keent. Deze wordt keurig bijgehouden
iedere week door een vrijwilligster. 

Heeft u vragen dan kunt u deze 
uiteraard stellen tijdens de  
openingstijden of via  
info@speelotheekkeent.nl 

Hartelijke en speelse groet
Werkgroep Speelotheek Keent 

Speelotheek Keent; 
de keuze is reuze!

Sinds eind november is de Speelotheek iedere vrijdagmiddag en  
zaterdagochtend geopend. Deze is te vinden in het Keenter Hart.  
Inmiddels hebben bijna 80 leden de weg naar de Speelotheek weten te 
vinden. Ieder weekend schrijven zich weer nieuwe leden in. Een team 
van vrijwilligers en STAR ambassadeurs staat klaar om te helpen 

Hopelijk snel tot ziens in onze 

Speelotheek. 

Gezellig voor jong en iets ouder.
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Maandag 6 maart 
11.00u-12.00 uur
Thema Medicatieveiligheid;  
op een veilige manier zelfstandig 
medicatie innemen.
Er wordt Algemene info gegeven 
maar ook informatie over de slimme 
medicijndoos en medicatierol. 
Wist u dat er per jaar belanden er 
27.000 mensen in het ziekenhuis 
door verkeerd medicijngebruik. 
Hoe kunt u voorkomen dat het fout 
gaat/ hoe kunt u ervoor zorgen dat 
u veilig uw medicijnen inneemt?
Er is iemand van de apotheek aan-
wezig om al uw vragen te beant-
woorden. 

Maandag 3 april
11.00-12.00 uur
Zo lang mogelijk gezond en vitaal 
thuis wonen, wat kunt zelf doen om 
zo lang mogelijk onafhankelijk te 
blijven? De juiste inzet van hulp-
middelen vergroot zelfredzaamheid. 
Er is een ergotherapeut aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen 

Maandag 1 mei 
11.00-12.00 uur
Zorg nodig en nu? 
Waar en hoe kunt u zorg aanvragen? 
Welke vormen van zog zijn er. 
Uitleg over WMO/ZVW/WLZ.
Waar kunt u terecht voor dagbeste-
ding/ informele zorg/ professionele 
zorg/ alarmering/
Er is iemand van de vraagwijzer 
aanwezig om al uw vragen te beant-
woorden.

Maandag 5 juni 
11.00u-12.00 uur
Hoe kunt u vallen voorkomen? 
Ongeveer 30%van de zelfstandig 
wonende ouderen boven de 65 jaar 
valt ongeveer 1 x per jaar. In 2021 
bezochten 105.000u ouderen van 
65 jaar en ouder een Spoedeisende 
hulp na een val 
Er is een fysiotherapeut aanwezig 
om al uw vragen te beantwoorden.

Maandag 3 juli 
11.00u-12.00u
Als koken en boodschappen doen 
steeds moeilijker wordt, wat zijn de 
mogelijkheden? 
Welke ondersteuning is er mogelijk 
voor het doen van boodschappen, 
welke maaltijdvoorzieningen zijn 
er?

Themabijeenkomsten 
wijkverpleging

Speelotheek Keent; 
de keuze is reuze!

Ook in 2023 organiseren de wijkverpleegkundigen van LandvanHorne, 
de zorggroep en thuisbegeleiding van de zorggroep weer themabijeen-
komsten in de wijk Keent. Deze vinden plaats op de de 1e maandag van 
de maand van 11-12 uur in het Keenterhart ruimte 4. Iedereen is welkom. 
Naast het bespreken van het thema is er ook ruimte van andere vragen. 
De volgende thema’s worden besproken:
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Handige telefoonnummers
Alarmnummer      112
Politie      0900 8844
Huisartsenpost     0495 677 677

Storingsnummers
Gas en elektriciteit     0800 9009
Water       0900 9394
Kabel       0800 9009

Gemeente Weert / Stadstoezicht  0495 575 000
Stadstoezicht      0495 575 650

Wonen Limburg Servicenummer   088 385 0800
Punt Welzijn      0495 697 900
Algemeen Maatschappelijk werk   
Midden Limburg    088 656 0600

Brede School Markeent     0495 534 518
Kinderopvang Humankind    0495 760 960
Verhuur wijkhuis     0495 697 900

Woonzorgcentrum Zuyderborgh  088 987 2200
Wijkhuis “Keenter Hart”   0495 462 090

Parochies Weert Zuid-Oost   0495 533 560
Moskee al Mohsinine Weert   0495 546 130

Aanmelding Buurtpreventie Weert-Zuid  Buurtpreventieweert@gmail.com

Weert-Zuid

In februari informeerden we bewoners van de 
portieketage woningen van de woongebouwen met 
de oneven huisnummers 25 tot en met 119 en de 
huisnummers 205 tot en met 311 over de plannen 
die we hebben voor hun appartementen. Tijdens de 
informatie inloopavond op 15 februari in het Keenter 
Hart gaven we een toelichting op het plan om de 
sterk verouderde appartementen te vervangen door 
nieuwbouw. Fijn te merken dat we in een persoonlijk 
gesprek de vragen van bewoners goed konden 
toelichten. 

Toekomst portieketagewoningen Sint Jozefslaan 
en Schaekenstraat (even huisnummers)
Dit voorjaar willen we starten met het onderzoek naar 
de toekomst van de portieketagewoningen aan de 
overkant van de Sint Jozefslaan en Schaekenstraat 
met even huisnummers. Dit gaan we doen in 
samenwerking met alle eigenaren, huurders en 
andere relevante partijen.

Eerste stappen voor 
vernieuwing Sint Jozefslaan 

Blijf op de hoogte!
Heeft u nog vragen? Loop dan even bij binnen bij 
Keent – Moesel Centraal op Dries 80 of stel uw vraag 
via keentmoesel@wonenlimburg.nl. 

Met vriendelijke groet,
Projectteam Keent Moesel


