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Berichten van het bestuur
Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig 2012
De wijkraad heeft 2011 afgesloten en is vol goede moed aan 2012 begonnen. De wijkraad
en al haar vrijwilligers hebben in 2011 weer veel werk verzet voor de wijk. Hoogtepunten
voor de kinderen waren de drukbezochte Buitenspeeldag, Halloween en het Sinterklaasfeest
van de commissie Jeugd. Er is gewerkt aan het verbeteren van trottoirs, speeltuinen,
parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, snelheidsbeperkingen. Nieuwe inwoners en
pasgeboren inwoners zijn welkom geheten. We zijn betrokken bij de Oranjetref, begeleiden
speelmiddagen in Walhalla en sponsoren reanimatietrainingen. Bij al deze activiteiten
hebben we prima kunnen samenwerken met de gemeente, PUNT welzijn, KBO,
Buurtcentrum en vele andere organisaties.
Ik bedank namens het bestuur alle vrijwilligers en organisaties van harte voor hun inzet en
bijdrage aan het welzijn van Moesel. Ik wens tenslotte alle inwoners een heel voorspoedig en
gezellig 2012.
Bestuurswijzigingen
In de eerste helft van 2012 komen er wijzigingen in het bestuur van de wijkraad. Na twaalf
jaar zal ik het voorzitterschap overdragen aan mijn opvolger Roland Häszler. Daarnaast komt
Paul de Laat het bestuur versterken en wordt eerste aanspreekpunt voor de Commissie
Onderwijs, Sport en Welzijn. Ine Weegels deed dat zeven jaar, maar blijft lid van die
commissie. Ik zal voorlopig ook lid van die commissie worden. Paul gaat met enkele
bestuursleden ook de wijkkrant en de website mee onderhouden. We gaan ook binnen het
bestuur wat taken anders verdelen om alles weer in balans te brengen. Ik draag mijn
voorzitterschap over aan Roland tijdens de jaarbijeenkomst op woensdag 16 mei 2012.
Daarnaast heeft Ria Rutjes besloten te stoppen met haar bestuurswerk als vicevoorzitter en
ook als trekker van de Commissies Speeltuinen en Nieuwkomers. Ria was een van de
oprichters van de wijkraad Moesel en sinds januari 2000 bestuurslid. Ik wil Ria bij deze al
van harte danken voor de vele mooie dingen die zij voor de inwoners van Moesel heeft
gedaan. Het bestuur wil daar op een bij Ria passende wijze aandacht aan besteden.
Mies van der Loo, voorzitter
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Commissie Jeugd
De commissie jeugd kijkt met volle tevredenheid terug op de activiteiten die zij heeft
georganiseerd.
Halloween op 26 oktober en Sinterklaas op 30 november waren zeer geslaagd. Het was heel
gezellig, de kinderen hebben zich zeer goed geamuseerd. Dit maakt ook dat alle
vrijwilligers het zeer gezellig vinden. Bij deze allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet want
zonder jullie kunnen wij deze activiteiten niet plaats laten vinden. De kinderen konden weer
heerlijk spelen, knutselen of zich laten schminken . De jeugd vindt het knutselen wel heel erg
leuk, de tafels worden steeds groter, wij zullen dit dan ook zeker stimuleren en zorgen voor
voldoende materiaal.

_________________________________________________________
Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen
Aankleding van het Winkelcentrum met plantenschalen.
Om de boel op te fleuren hebben we op het plein op de hoek
van het winkelcentrum en de Apotheek Keent-Moesel twee
plantenschalen laten plaatsen. De schalen worden met
kleurrijke planten gevuld om zo het aanzicht te verbeteren.
Natuurlijk hebben de planten geregeld water nodig en wij
hopen dan ook dat er een bewoner bereid zal zijn om deze te
verzorgen. Dus, hebt u zin en tijd neem dan contact met ons
op!

Hogere boete voor te hard rijden in de wijk!
Automobilisten zullen vaker te maken gaan krijgen met snelheidscontroles in
woonwijken. Wie te hard rijdt, kan ook rekenen op een hoge boete.
Snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom gaan meer geld kosten
dan buiten de bebouwde kom. Verder wordt te hard rijden in een 30 km zone
net zo zwaar bestraft als te hard rijden ter hoogte van wegwerkzaamheden.
Ook in onze wijk zijn diverse 30 km zones. Daarom adviseren wij ook alle
automobilisten om hiermee rekening te houden.

Overlast door parkeerproblemen Winkelcentrum Moesel.
Het is inmiddels algemeen bekend, zo ook bij de gemeente Weert, dat door de komst van de
Jumbo bij het winkelcentrum Moesel een groot te kort aan parkeerplaatsen is ontstaan.
De wijkraad Moesel, is van mening dat de redenen die bewoners, winkeliers en winkelend
publiek aangeven zwaarwegend genoeg zijn om hier aandacht aan te besteden.
De belangrijkste redenen zijn:
Gevaarlijke situaties: aankomend en wegrijdend verkeer, en ook de aanvoer door
vrachtwagens.
Overlast bij omwonenden en voor bezoekers van de Oranjeflat.
Overlast door de papiercontainer (één zaterdag per maand) tijdens het brengen van oud
papier.
Parkeerplaatsen van omwonenden zijn niet meer te bereiken of worden bezet door
winkelend publiek.
De Wijkraad Moesel heeft na bovenstaande klachten contact opgenomen met de winkeliers
en is een middag het gehele terrein rondgelopen.
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Hierbij werd gekeken naar de mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te creëren. Er zijn
vier locaties bekeken waarvan door ons en de winkeliers twee nader onderzocht zijn.
A) Parkeermogelijkheid ventweg tegenover winkelcentrum / Oranjeflat.
Dit zou een goede locatie zijn. Hier is
eenrichtingsverkeer mogelijk en er kunnen
ook diverse parkeerplaatsen tussen de
bomen worden gecreëerd. Hier moet wel
rekening gehouden worden met het
oversteken van het winkelend publiek; dus
een zebrapad is noodzakelijk. Deze
mogelijkheid is ook ideaal voor bezoekers
van de Oranjetref.
B) Parkeermogelijkheid grasveld bij kerk
Moesel (voormalig bouwplaats drukkerij).

Volgens alle belanghebbenden is dit de beste optie. Het is hier mogelijk om op een
goedkope manier 25 à 30 parkeerplaatsen te creëren. Het grasveld kan beklinkerd worden
en er kunnen strepen aangebracht worden. Ook is het mogelijk om van de op- en/of afrit
eenrichtingsverkeer te maken. Het grote voordeel voor het winkelend publiek is dat het op
een veilige manier kan in en uitrijden. Men hoeft immers niet over te steken. Bijkomend
voordeel is nog, dat het parkeren voor kerkgangers (b.v. met begrafenissen) verbeterd wordt.
Dit zijn de resultaten van ons onderzoek verricht in samenwerking met de
Winkeliersvereniging.
Verder heeft de Wijkraad nog contact gezocht met een verkeersdeskundige van de
gemeente. Ook met hem is het hele traject gelopen en besproken. Deze heeft aangegeven
dit plan te bespreken met de wethouder. Daarnaast zal er op onregelmatige tijdstippen een
telling worden verricht om een indruk te krijgen hoe groot het aantal geparkeerde auto‟s is bij
het winkelcentrum en in de directe omgeving.
De Wijkraad Moesel en de Winkeliers hebben naar aanleiding van diverse klachten en “bijna”
ongelukken besloten om gezamenlijk met de gemeente Weert op korte termijn naar een
structurele oplossing te zoeken.

Leefbaarheidagenda 2012.
Bepaal mee wat er ieder jaar in onze wijk moet worden verbeterd op het gebied van
leefbaarheid! U hebt altijd de kans om ideeën aan te dragen!
Leefbaarheidagenda:
Vanaf 2010 wordt voor elke wijk en voor elk dorp in de gemeente Weert een
leefbaarheidagenda gemaakt. Hierop staan maximaal vijf activiteiten die binnen een jaar
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moeten worden uitgevoerd. Aanvragen die vóór 1 september 2012 worden gedaan worden in
2013 uitgevoerd.
Als bewoner van Moesel speelt u een belangrijke rol bij het aandragen van ideeën en de
uitvoering van activiteiten in onze wijk.
De leefbaarheidagenda wordt verdeeld in vier thema‟s:
 Schoon
 Heel
 Veilig
 Ontmoeting
Voor elk thema worden aandachtspunten of activiteiten genoemd waarmee de Wijkraad aan
de slag gaat.
Voorbeelden zijn:
Schoon/heel
Hieronder vallen bv. wegen, trottoirs en groenvoorzieningen.
Veilig
Dit betreft niet alleen het verkeer in de wijk, maar ook of u zich als inwoner van Moesel veilig
voelt op straat.
Ontmoeting
Dit thema richt zich op de sociale binding in de wijk, zoals het samenkomen van
wijkbewoners, kinderen en de omgang met bewoners op straat.
Uw ideeën om onze buurt schoner, veiliger en gezelliger te maken zijn van harte welkom.
Geef ze aan ons door via de website: www.wijkraadmoesel.nl.

Wijkraad Moesel, wat doen wij eigenlijk?
De Wijkraad Moesel bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzet voor het bevorderen van
de leefbaarheid. Wij zijn geen belangenbehartigers.
Leefbaarheid gaat o.a. over de voorzieningen in de wijk en hoe deze verbeterd en
toegankelijker kunnen worden. Het optimaliseren van het welzijn van de bewoners staat
hierbij centraal.
Wijkgericht werken
De Wijkraad werkt binnen het succesvolle Weerter project MijnStraatJouwStraat samen met
de politie, Wonen Weert en Punt Welzijn. Door wijkgericht te werken proberen de partners de
bewoners in de wijk te motiveren om onderwerpen voor de leefbaarheidagenda aan te
dragen en mee te helpen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Wilt u op de
hoogte blijven van wat er speelt in onze wijk? Kijk dan op onze website
http://www.wijkraadmoesel.nl
__________________________________________________________________________

Oproep!
Burgerhulpverlening “Hart voor Weert”
De gemeente Weert wil samen met betrokken burgers, vrijwilligersorganisaties en
verenigingen, particuliere bedrijven en instellingen en met de regionale
Ambulancevoorziening Limburg Noord (RAV) een netwerk voor burgerhulpverlening
opzetten.
Het burgerhulpverleningsproject heeft de naam „Hart voor Weert‟ gekregen. Vrijwilligers in
het netwerk worden bij melding van een (hart)circulatiestilstand gealarmeerd met een sms.
Om het project „Hart voor Weert „onder de aandacht te brengen werd op 29 september 2011
een startbijeenkomst georganiseerd.
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Informatieavonden
Na de startbijeenkomst worden in diverse kernen van Weert informatiebijeenkomsten
gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen belangstellenden meer informatie over het
project: wat houdt het precies in, wanneer en hoe kan iemand vrijwilliger worden en wat
wordt er van een vrijwilliger verwacht? Ook wordt geïnventariseerd wie wil deelnemen aan
het project en wie een reanimatiecursus wil volgen.
Ook wij, Wijkraad Moesel, willen graag ons steentje bijdragen. Wij zijn ons bewust van het
nut van dit initiatief en willen graag inventariseren of er onder de bewoners van Moesel
belangstelling bestaat om hierover meer informatie te krijgen. Zo ja, dan organiseren wij op
korte termijn een informatieavond in Buurtcentrum Moesel.
Vrijwilligers
Om het project „Hart voor Weert‟ tot een succes te maken en tot een dekkend netwerk van
burgerhulpverleners te komen is de gemeente Weert op zoek naar vrijwilligers.
Inwoners die in het bezit zijn van een geldig reanimatiediploma of inwoners die van plan zijn
een dergelijk diploma te behalen, kunnen zich opgeven voor het netwerk. Op de
informatiebijeenkomsten krijgen zij hierover meer informatie.
Op dit moment zijn er van de Oranjeflat, medewerkers winkelcentrum en omwonenden reeds
18 vrijwilligers opgeleid en ze hebben onlangs al voor de tweede keer de herhalingslessen
gevolgd.
AED’s
Om in de gemeente een dekkend netwerk te krijgen, zijn naast vrijwilligers ook AED‟s nodig.
Een globale inventarisatie toont aan dat er al ongeveer 70 AED-locaties bekend zijn. Om een
sluitend overzicht te krijgen roept de gemeente iedereen op AED-locaties te melden. Dit kan
bij Marjo Janssen van
de gemeente Weert, tel.
(0495) 575 481, e-mail
m.janssen@weert.nl.
Hoe werkt
burgerhulpverlening
Als een melding van
een (mogelijke)
reanimatie via 112
binnenkomt bij de
meldkamer
Ambulancezorg, sturen
zij niet alleen twee
ambulances op pad,
maar worden ook de bij
het netwerk aangesloten vrijwilligers gealarmeerd. Dit gebeurt via een sms. Er worden altijd
twee groepen ingeschakeld. Een groep wordt opgeroepen om met reanimatie te starten. De
andere groep krijgt bericht de dichtstbijzijnde AED op te halen en dan tot hulpverlening over
te gaan. Op deze manier gaat er zo min mogelijk kostbare tijd verloren en kunnen er meer
mensenlevens worden gered.
Op de website van www.burgerhulpverleninglimburg.nl, vindt u meer informatie over het
project.
Heeft bovenstaande tekst uw belangstelling gewekt en wilt u graag meer weten over dit
project, aarzel dan niet en meld u aan voor de informatieavond! Dit kan heel gemakkelijk.
U stuurt een mailtje met uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u wilt
komen naar info@wijkraadmoesel.nl . Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij
ons secretariaat, tel.nr. 53 41 12. Bij voldoende belangstelling organiseren we dan in
samenwerking met Burgerhulpverlening Limburg voor de zomervakantie een
informatieavond in Buurtcentrum Moesel.
Graag zien we uw reactie vóór 1 maart a.s. tegemoet.
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Hondenpoepbeleid.
Doordat vele wijk- en dorpsraden een aanvraag hebben gedaan om hondenpoepbakken te
plaatsen, is de gemeente gaan kijken op wat voor manier zij hier een beleid voor kunnen
maken. De nota wordt op dit moment nog verder uitgewerkt en het voorstel is om de
afvalbakken ook te gaan gebruiken als hondenpoepbakken. Spreiding is over 300 meter en
bij de groengebieden is deze 100 meter.
Het is gebleken dat na het plaatsen van
hondenpoepbakken het legen en onderhoud te
duur is. Door één en dezelfde afvalbak te
gebruiken voor beide soorten afval is er meer
handhaving en betere communicatie mogelijk.
Om dit duidelijk te maken aan de bewoners
worden er stickers op de afvalbakken
geplaatst.
De hondentoiletten worden verwijderd. Begin
november 2011 werd het plan aan B&W
voorgelegd en in december is dit onderwerp in de gemeenteraad geweest. Als alles volgens
planning verloopt, komen er 100 bakken bij en worden deze komend voorjaar geplaatst.

Rattenoverlast.
We hebben de laatste tijd weer diverse klachten van bewoners binnengekregen over
rattenoverlast. De ratten worden op diverse plaatsen in onze wijk gesignaleerd, zelfs in de
speeltuin aan de
Bernhardlaan!
Bewoners, om de
overlast tot een
minimum te beperken,
adviseren wij u om
geen etensresten in de
tuin te gooien! Hier
komt immers al het
ongedierte op af.
Mocht u ratten zien,
maak hiervan dan direct melding bij de Servicelijn van de gemeente Weert, tel.nr. 57 52 75.
Hoe meer klachten er binnen komen, hoe sneller de gemeente in actie komt!
Op www.top-ongediertebestrijding.nl kunt u meer informatie vinden over
ongediertebestrijding.

Commissie Onderwijs, Sport en Welzijn
Mag ik mij voorstellen : Paul de Laat
Ik ben 28 jaar en woon sinds 2009 met mijn vrouw in Moesel. Opgegroeid in het
buitengebied van Ospel ben ik in 2009 gaan samenwonen in Moesel in de Hertogstraat. Dit
is toch wel heel anders wonen. Alles is dichtbij en je bent zo bij de trein of op de snelweg. Ik
kan niet anders zeggen dan dat ik en mijn vrouw het hier erg naar ons zin hebben.
Voor mijn werk reis ik iedere dag naar Helmond. Hier ben ik werkzaam als
systeembeheerder bij een software bedrijf (iets met computers) ik doe dit werk met veel
plezier. Dat moet ook wel, want anders houd je het niet tot je 67ste vol.
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Om meer betrokken te raken bij wat er in de wijk gebeurt heb ik me aangemeld bij de
wijkraad. De wijkraad zocht nog iemand om de commissie Onderwijs, Sport en Welzijn te
gaan trekken en dit zijn heel interessante onderwerpen binnen onze wijk. Ik ben ook erg blij
dat ik de kans krijg om me met deze onderwerpen bezig te houden. Deze onderwerpen
hebben grote invloed op de leefbaarheid van de wijk.
Tijdens de jaarvergadering in mei zal ik er natuurlijk ook zijn. Ik kom graag in contact met
andere bewoners van de wijk om te horen wat er allemaal speelt. Ik kijk ernaar uit om samen
met de andere leden van de wijkraad onze wijk leefbaar en mooi te houden.
__________________________________________________________________________

Brede School Moesel (door Jos Ramakers)
U kunt het met eigen ogen constateren. Alles met de bouw van de nieuwe school aan de
Stadhouderslaan gaat heel voorspoedig. Alles ligt op schema. Zoals het er nu uit ziet (en dat
geeft toch minstens 95% zekerheid) gaan we nog carnaval vieren in de oude school. In de
week van de carnavalsvakantie wordt heel veel materiaal van de Zevensprong en de
Nassauhof verhuisd naar de nieuwbouw. De maandag en dinsdag na de carnavalsvakantie
worden dan nog gebruikt voor het definitief inrichten van de nieuwe school. Dan zou de
eerste schooldag in het nieuwe gebouw 29 februari 2012 zijn (schrikkeldag). Dit alles houdt
in dat de carnavalsvakantie door deze bijzondere omstandigheden 2 dagen langer wordt.
Na verhuizing wordt de sloop van de oude school (beide oude scholen) opgepakt. Bij de
Nassauhof wordt in eerste instantie een gedeelte van het hoofdgebouw gesloopt. Daar
worden dan voorzieningen voor aardwarmte geboord. We blijven de eerste maanden nog
spelen op de huidige, tijdelijke speelplaats. Uiteindelijk wordt de speelplaats ingericht en zal
naar verwachting alles, gebouw en buitenterrein, aan het einde van dit schooljaar gereed
zijn.
De feestelijke opening van gebouw en speelterrein gaat plaatsvinden op het moment dat alle
voorzieningen klaar zijn.
Vanaf 29 februari zitten de Zevensprong en Nassauhof dus in het nieuwe gebouw (2 scholen
in een nieuw gebouw). De fusie van de scholen gaat formeel plaatsvinden per 1 augustus
2012.
Op 12 januari is er aan belangstellende ouders van beide scholen uitleg gegeven over het
verdere verloop van verhuizen, samenwonen en fuseren.
__________________________________________________________________________

Afscheid Basisschool Nassauhof
Na ruim veertig jaar gaat basisschool Nassauhof verdwijnen. Op zaterdag 28 januari 2012
is er voor alle belangstellenden (oud-) leerlingen en hun ouders, (oud-)medewerkers,
(oud-)MR-leden, (oud-)ouderwerkgroepleden) gelegenheid om voor de laatste keer door de
oude schoolgebouwen te lopen, herinneringen op te halen, oude bekenden te ontmoeten en
afscheid te nemen. De deuren van de Margrietlaan 80 staan open van 11.00 uur tot 15.00
uur.
Zegt het voort!
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@bs-nassauhof.nl.
__________________________________________________________________________

Lezing in de Oranjetref door Bèr Peeters en Ad Havermans
Twee Zuid-Amerikaanse landen nabij de evenaar staan centraal in deze lezing. Het zal gaan
over het tropische regenwoud, met een extra accent op het Trésor gebied in Frans –
Guyana. Hier ligt een natuurreservaat van een bijzondere schoonheid. We maken kennis
met de plantengroei en de bewoners van het oerwoud. Met een „woudreus‟ die met 15
mensen niet te omspannen is. Met prachtige vogels en insecten. Met brulapen, die een heel
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bijzonder geluid produceren dat we u dan ook laten horen. Het tropisch regenwoud vraagt
natuurlijk ook aandacht voor het klimaat dat mede de schoonheid van het gebied verklaart.
In Suriname kijken we vooral naar de bevolking, de slaven en hun herkomst, met extra
aandacht voor de nakomelingen van de slaven, de zogenaamde Marrons, hun leefwijze, hun
cultuur. We vertellen iets over de binnenlandse oorlog en de moorden in Moiwana. Ook
laten wij u beelden zien van Paramaribo van de prachtige binnenstad, met beelden van Fort
Zeelandia, met het standbeeld van koningin Wilhelmina, maar ook met de plek waar men
werd geradbraakt en de kogelgaten van de decembermoorden uit 1982.
Wij nodigen u van harte uit deze lezing bij te wonen op donderdag 16 februari in de
Oranjetref, Oranjeplein 1. De toegang is gratis, een kopje koffie kost slechts 1 euro,
thee 0,70 euro.
Aanvang 19.30 uur, einde rond 21.30 uur.

___________________________________________________________________
Voornemen aangaan fusie Stichting Buurtcentrum Moesel met Stichting Punt
Welzijn Weert
Onderstaand bericht, ondertekend door beide stichtingen, hebben wij onlangs ontvangen:
Hierbij delen wij u mede dat de besturen van de Stichting Buurtcentrum Moesel en de
Stichting Punt Welzijn Weert, besloten hebben een fusie aan te gaan.
Tot deze fusie is besloten teneinde de nodige continuїteit op bestuurlijk vlak maar ook de
exploitatie op de lange termijn veilig te stellen.
De doelstellingen van het Buurtcentrum zijn bij een professionele instelling als de Stichting
Punt Welzijn Weert verzekerd.
De medewerkers van de beide stichtingen zijn over deze fusie geïnformeerd.
Er dient nog een wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd te moeten worden welke naar
verwachting in februari 2012 met het passeren van de notariёle akte afgerond kan worden.
De fusie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 ingaan.
De per 31 december 2011 bestaande overeenkomsten en afspraken met de Stichting
Buurtcentrum Moesel zullen door de Stichting Punt Welzijn Weert worden overgenomen.
Voor inlichtingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met:
Stichting Buurtcentrum Moesel,
Stichting Punt Welzijn,
J.H. Sniekers, voorzitter
Th. Van Ekerschot, manager/direkteur
C.W. Steijvers, secretaris

__________________________________________________________________
Opening nieuw gebouw Scouting Keent-Moesel
Na ruim een jaar bouwen werd op zaterdag 18 juni j.l. het nieuwe scoutinggebouw feestelijk
geopend door wethouder Harry Coolen en voorzitter van de Stichting Jeugdcommissie Corry
Hodzelmans. Harmonie St. Joseph Weert-Zuid en een scouting drumband uit Maastricht
zorgden voor de muzikale omlijsting.
Na de officiёle opening kwam
Burgemeester Dijkstra nog met een
verrassing voor Corry. Als
waardering voor haar jarenlange
inzet ontving zij de Koninklijke
Onderscheiding “ Lid in de Orde van
Oranje Nassau”. Sinds 1985 is zij
actief voor de scouting. Van 1997
tot op de dag van vandaag is ze
voorzitter van de Stichting
Jeugdcommissie. Deze stichting
heeft tot doel financiële middelen
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bijeen te krijgen voor het onderhoud van scoutcentrum "De Boshoek". Ze doet dit met veel
enthousiasme en kunde, waardoor medebestuursleden ook enthousiast raken. Ze was ook
de coördinator binnen de scouting voor wat betreft de nieuwbouw. Vorig jaar bestond
scouting Keent-Moesel 65 jaar!
De aanwezigen waren in de gelegenheid om het gebouw te bekijken en door de fotoexpositie kregen zij een goede indruk te van de scouting. De jongste leden maakten en
bakten onder begeleiding pizza‟s en de aanwezige jeugd kon marshmallows warm maken
boven een vuurtje. Onder een genot van een hapje en een drankje werd het voor iedereen
een geslaagde middag.

‟s Avonds was er een BBQ voor alle leiding en vrijwilligers.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van de scouting:
www.scoutingkeentmoesel.nl.
__________________________________________________________________________

Van allerlei
Bericht van de KBO Weert-Zuid
Carnavalsmiddag
Zo als u langzamerhand van ons gewend ben organiseren we ook in 2012 weer een
gezellige carnavals middag op 18 februari in de Oranjetref. Vanaf 14.00 uur bent u van harte
welkom om gezellig bij elkaar te zijn en naar de optocht te kijken. Vanaf 16.00 uur tot 18.00
uur zal het blaasorkest "Speulender wies" leuke carnavals muziek ten gehore brengen. De
entree is gratis, natuurlijk is het leuk als u verkleed komt maar in uw gewone kloffie bent u
ook van harte welkom.
Hopelijk tot ziens op 18 februari, bestuur KBO Weert Zuid.

Data “Vastelaovundjsezoen 2012 van V.V. De Vêrkusköp
Vrijdag 13 januari
Zaterdag 14 januari
Donderdag 26 januari
Vrijdag 27 januari
Zaterdag 28 januari
Zondag 29 januari
Vrijdag 3 februari
Zondag 5 februari
Zaterdag 11 februari
Maandag 13 februari

Uitroeping Jeugdpreens, aanvang 19.00 uur
Uitroeping Preens, aanvang 20.11 uur
Boonte aovundj, aanvang 19.30 uur
Boonte aovundj, aanvang 20.00 uur
Gala Boonte Aovundj, aanvang 20.00 uur
Wichter Boontemiddig, aanvang 14.11 uur
Muziekavond “Kuit op Zuid”, aanvang 20.11 uur
Preensereseptie, aanvang 12.45 uur
Jeugdboorebal, aanvang 19.00 uur
Lambieck Aovundj, aanvang 20.00 uur
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Zaterdag 18 februari
Zaterdag 18 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari

Femilieoptocht met aansluitend hosmiddag, aanvang 13.30 uur
Preensebal met live muziek van Duo Mark en Wilhelmien,
aanvang 20.11 uur
Baggemiddig met disco muziek, aanvang 14.11 uur
Ballonne Knallebal met abdicatie van beide Preense, aanvang
16.30 uur

Bovenstaande activiteiten vinden plaats in het “Vastelaovundjpelieёs” van De Vêrkusköp,
Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25.
Voor verdere informatie: www.verkuskop.nl.

___________________________________________________________________
Nieuwkomers
De commissie nieuwkomers houdt zich bezig met het welkom heten van alle nieuwe
bewoners in de wijk Moesel en informeert hen over het bestaan van de Wijkraad en wat de
Wijkraad eventueel voor hen kan betekenen.
Sinds enige jaren krijgen de bewoners waarvan we weten dat ze nieuw zijn in de wijk Moesel
een informatiesetje in de brievenbus met uitleg over de Wijkraad en de verschillende
commissies.
Namen, e-mail adressen en telefoonnummers van alle bestuursleden met hun functie
worden vermeld. Dus bent u nieuwkomer in de wijk of kent u iemand die in de wijk is komen
wonen, geef het ons door! Tijdens een persoonlijk gesprek krijgt u een leuke attentie
overhandigd.
Ook alle pasgeboren baby's in de wijk Moesel worden door ons bezocht. Het zijn tenslotte
ook nieuwkomers. Bent u pas (weer) papa of mama geworden of kent u iemand die pas een
zoon of dochter heeft gekregen, neem dan contact met ons op! We hebben voor hem en/of
haar een leuke attentie, vergezeld van een formulier met een passende tekst erop.
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het bestaan van de Wijkraad
Moesel en hen zoveel mogelijk actief te betrekken als bewoner van de wijk om zo de
leefbaarheid van Moesel te behouden en te verbeteren.
Contactpersoon commissie nieuwkomers:
Karin Dierx, E-mail adres: dierx.reemers@home.nl
__________________________________________________________________________

Data om te onthouden:
Woensdag

Zaterdag
28 januari
Donderdag 16 februari
Zaterdag

18 februari

Iedere woensdag (behalve schoolvakanties) kindersoos in
Walhalla van 13.30 tot 15.30 uur. Toegang gratis. Vrijwilligers
zijn van harte welkom.
11.00 - 15.00 uur, afscheid Nassauhof
19.30 uur lezing in de Oranjetref door Bèr Peeters en Ad
Havermans. Toegang gratis
Vanaf 14.00 uur optocht kijken en Carnavalsmiddag in de
Oranjetref

Nummer om te onthouden:
Servicelijn van de gemeente Weert : 0495 - 575275
Openingstijden maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur.
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