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dit jaar geen jaarbijeenkomst
Zoals bij velen bekend hebben wij ieder jaar in mei de jaarbijeenkomst/
bewonersavond. Doel is om bewoners van de wijk Moesel te betrekken 
bij alle plannen en activiteiten van de wijkraad Moesel. De wijkraad en alle 
vrijwilligers steken hierin veel tijd en energie om er een informatieve en leuke  
avond van te maken. En dit is naar onze mening altijd goed gelukt, gezien de vaak goede 
opkomst. Op dit moment hebben we een klein bestuur en was de opkomst in 2012 met 
35 mensen laag. Daarom informeren wij de wijk dit jaar op een andere manier over de 
Wijkraad. We zijn statutair verplicht om verantwoording af te leggen aan de bewoners en 
onze subsidiegever, de gemeente Weert.
In het secretarieel jaarverslag 2012 staat dit allemaal te lezen. Dit is te raadplegen  
op onze website www.wijkraadmoesel.nl. Ook is dit verslag digitaal op te vragen via 
info@wijkraadmoesel.nl. We zullen bezien hoe we dit het volgend jaar gaan doen. 
Tips zijn welkom.

De leefbaarheidsagenda voor en door inwoners van Moesel
Er is nog zo veel te doen in onze wijk en daarom zijn alle bewoners van Moesel belangrijk 
om samen iets te maken van de wijk. De wijkraad heeft diverse activiteiten waarbij wij de 
bewoners nodig hebben. Sociale veiligheid, wonen, verkeer, onderwijs, welzijn, speel-
tuinen, nieuwkomers en sport zijn in het belang van alle bewoners, dus ook kinderen en 
ouderen. Met het invullen van de leefbaarheidagenda kunnen ook bewoners en verenigingen 



Jeugd
> BuIteNSPeeLDag 2013
Het is weer bijna zover. Op woensdag 12 juni van  
14.00 tot 16.00 uur is er weer de populaire buitenspeeldag 
voor de kinderen van de basisschool. De commissie is 
met hulp van veel vrijwilligers, en dit jaar voor de eerste 
keer in samenwerking met de wijkraad Graswinkel,  
druk bezig om er een spannende en leuke middag van te 
maken. Dus kom naar het speelveld aan de Johan Willem 
Frisolaan en laat je verrassen. Toegang gratis.

Nieuwkomers
> BaBy’S
Wij verwelkomen alle baby’s die in de wijk Moesel  
geboren worden. Bent u pas papa of mama geworden,  
of kent u iemand die een zoon en of dochter heeft  
gekregen, neem dan even contact op met de wijkraad 
Moesel. We hebben een leuke attentie voor hem of haar.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten 
maken met de wijkraad Moesel en bewoners van de wijk 
zoveel mogelijk actief te betrekken bij het behouden c.q. 
verbeteren van de leefbaarheid in Moesel.
Contactpersoon: Nelly v/d Voort
e mail: ammvoort1951@kpnmail.nl
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een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van eigen 
activiteiten. Ik vraag daarom aan iedereen om de wijkraad te 
steunen, te informeren en met ons te communiceren over 
alles wat belangrijk is voor Moesel en haar bewoners. 

Vrijwilligers welkom
Alle leden van de wijkraad doen dit als vrijwilliger. Wij kunnen altijd mensen gebruiken 
die ons leuke team willen komen versterken. Meld je aan  
via mail info@wijkraadmoesel.nl of kijk op onze website www.wijkraadmoesel.nl.  

Roland Häszler
Voorzitter
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Zijn er bewoners uit de wijk 

met nieuws, hobby’s of  

activiteiten, dan kan dit  

ook vermeld worden in de  

wijkkrant van Moesel. 
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Sociale veiligheid
> PooRteN eN Hek gePLaatSt IN aCHteRPaD oP MoeSeL
In onze wijk vond in november vorig jaar een geweldsincident plaats. 
Naar aanleiding van dit incident werd door gemeente Weert in samenwerking met de 
politie, de wijkraad en Wonen Limburg een bewonersbijeenkomst georganiseerd. 
Vervolgens organiseerde Punt Welzijn en Wonen Limburg nog een BuurTerras en begin 
dit jaar werd door de verschillende partijen een schouw gelopen door de wijk. 

Wens om achterpad af te sluiten
Uit al deze contacten met de bewoners kwam heel duidelijk de wens naar voren om 
een achterpad tussen de Louise de Colignystraat, Anna van Burenstraat en Willem de 
Zwijgerstraat af te sluiten. De bewoners dienden  een schriftelijk verzoek in bij Wonen 
Limburg om een poort en hekwerk te plaatsen.
In verband met de bijzondere omstandigheden heeft Wonen Limburg besloten het  
achterpad met poorten en een hekwerk af te sluiten. De poorten zijn maandag 15 april jl. 
geplaatst, het hekwerk is door de bewoners zelf geplaatst. Uiteraard is het afsluiten van 
de poorten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. De poorten 
leveren in ieder geval een positieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Verkeer
> HeRINRICHtINg oPeNBaaR geBIeD SPooRZoNe keeNt MoeSeL
De Maaseikerweg is op dit moment afgesloten omdat daar het transportriool gelegd 
wordt: het project “Houtstraatlossing” fase 2. Hierdoor is de Maaseikerweg afgesloten 
tot eind mei voor alle doorgaand verkeer. 
Hierna zal het werk voortgezet worden in de Beatrixlaan tussen Drakesteijn en de 
Maaseikerweg.    
Als de Maaseikerweg open gaat voor alle verkeer starten gelijktijdig de werkzaamheden 
bij de stationstunnel richting Louis Regoutstraat. Hierdoor zijn de stationstunnel en het 
kruispunt met de Julianalaan tijdelijk afgesloten. 
Meer informatie vindt u op www.Houtstraatlossing.nl en in de gemeentewijzer.

commiss ie  Soc ia le  ve i l i ghe id ,  Ve rkeer  en  Wonen
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> oVeRSteek RINgBaaN ZuID
Veel mensen, wonend rond de Keenterstraat, maken veelvuldig gebruik van de fiets en 
daarmee van de oversteek over de Ringbaan zuid. Dit is echter steeds een spannende 
oversteek; vooral met meefietsende kleine kinderen. Voornamelijk in de ochtend- en 
avondspits is dit een drukke oversteek zonder enige voorziening. 

De oversteek wordt daarnaast veel gebruikt door hondenbezitters, die vanuit de  
Johan Willem Frisolaan de oversteek maken naar de hondenuitlaatplaats. 
Ook is de oversteek een onderdeel van de fietsroute. 
Voornamelijk voor kinderen maar ook voor ouderen blijkt de oversteek soms een  
hachelijke onderneming. Auto’s en vrachtverkeer komen van links en rechts met een 
flinke snelheid. 
Daarbij komt het verkeer uit de Johan Willem Frisolaan dat de Ringbaan opdraait.
Formeel zouden fietsers daarbij voorrang moeten krijgen (rechtdoor gaand).  
Echter de fietsers worden nauwelijks opgemerkt aangezien de automobilist snel moet 
accelereren om met de snelheid van het aankomende verkeer op de Ringbaan mee te 
gaan. Bij alle andere oversteken over de Ringbaan zijn reeds voorzieningen getroffen, 
zoals een rotonde, stoplicht, voetgangers- of fietsersbrug.  

De wijkraad en bewoners uit de omgeving van de Keenter-
straat zouden graag een veilige oversteekvoorziening zien 
op deze plek. In het verleden zijn er al vaker pogingen 
ondernomen om de veiligheid op deze locatie te vergroten. 
De visie op de Ring is geagendeerd voor het verkeer en 
vervoersplan. 
Dit is hét moment om nadrukkelijk aandacht te vragen 
voor de barrière die de Ringbaan vormt voor overstekende 
fietsers en voetgangers.  

W I J K K R A N T

MOESEL

Naast de oversteek voor fietsers en voetgangers vraagt ook de gevaarlijke situatie van het op- en afrijden 
van de Ring naar de keentersteeg de aandacht. We hopen dat de gemeente, in overleg met omwonenden 
en de wijkraad snel met een oplossing komt voor beide problemen.
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Wonen
> oPRoeP aaN INWoNeRS: gRatIS eeN BooM IN uW oMgeVINg
Meer groen op straat
Stichting Groen Weert vraagt samen met de gemeente Weert hulp aan burgers en 
bedrijven om de woon- en werkomgeving te vergroenen. Hiervoor is het project ‘Een 
Groener en Gezonder Weert’ gestart. 
Weert is de ‘Groenste Stad van Nederland 2012’ en dat wil de gemeente ambitieus 
uitdragen. Zowel de gemeente als de Stichting Groen Weert willen inwoners daar ook 
actief bij betrekken.

Wat houdt het project in?
U als inwoner van Weert kunt aangeven waar u meer groen wilt in uw straat of uw 
omgeving. De plaats en de gewenste boom geeft u door aan de Stichting Groen Weert. 
Deze laat uw voorstel vervolgens onderzoeken. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld 
ondergrondse leidingen en de eigendomssituatie. Aan bedrijven en instellingen wordt 
gevraagd om bomen te schenken. Immers zij hebben ook belang bij meer groen in hun 
omgeving. De gemeente zorgt uiteindelijk voor het planten van de bomen.

Waarom meer groen op straat?
Een groene uitstraling geeft een mooi en plezierig aanzicht in de straat. Uw woning kan 
hierdoor in waarde stijgen. Meer groen in de straat geeft schaduw en verkoeling in hete 
zomerdagen. Vogels vinden er een onderkomen.
Bomen absorberen koolstofdioxide en fijn stof en produceren zuurstof. Daarmee dragen 
zij bij aan verbetering van uw gezondheid en van het milieu.

u kunt aangeven waar u een boom wilt laten planten op het formulier dat u via 
de website van de Stichting groen Weert kunt printen (www.groenweert.nl), 
of af kunt halen bij de balie Ruimtelijke Zaken bij de gemeente Weert. 
Hier kunt u het ingevuld weer inleveren, of op Noorderlaan 16.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen per email via info@groenweert.nl.

Mocht u of uw bedrijf een of meerdere bomen 
willen schenken, gelieve dan eveneens contact 
op te nemen met Stichting Groen Weert. 
Op de website van Stichting Groen Weert is 
meer informatie hierover te vinden.
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> NIeuWe aaNPak oVeRLaSt HoNDeNPoeP
Vanaf januari geldt opruimplicht overal
Het college van B&W van de gemeente Weert heeft op dinsdag 26 maart nieuw 
hondenpoepbeleid vastgesteld. Dit beleid houdt in dat er vanaf 1 januari 2014 overal 
een opruimplicht geldt. Dit geldt bijvoorbeeld ook op de uitrengebieden. Het nieuwe 
beleid houdt ook in dat de hondentoiletten verdwijnen en de afvalbakken beter 
verspreid komen te staan. De gemeente start in de tweede helft van 2013 met de 
uitvoering hiervan, zodat de nieuwe aanpak per 1 januari 2014 in kan gaan.
Wie wordt er niet geregeld geconfronteerd met overlast van hondenpoep op speel-
terreinen of op het trottoir? Dit is geen leuke ervaring. Ergernis over hondenpoep op 
straat, in het groen of op speelterreinen komt vaak voor. Hondenpoep op straat is het 
gevolg van ongepast gedrag van een beperkte groep hondenbezitters.

Meedenken over maatregelen
De gemeente Weert gaat de overlast aanpakken door een combinatie van een aantal 
maatregelen. Hiervoor stelt de gemeente een plan op in de tweede helft van dit jaar. 
Met dit plan richt de gemeente zich vooral op positieve communicatie en stimulerings-
acties. Het doel hiervan is de hondenbezitter bewust te maken van (on)gepast gedrag. 
De gemeente wil dit plan graag samen opstellen met de inwoners en de wijk- en dorps-
raden. Iedereen kan hiervoor ideeën inleveren bij de wijk- en dorpsraden of de gemeente. 
De gemeente is bereikbaar via gemeente@weert.nl.

Handhaving
Als het nieuwe beleid ingaat op 1 januari 2014 gaat de gemeente hierop handhaven. 
De gemeente zet hiervoor extra capaciteit in. Deze handhaving zet de gemeente flexi-
bel in, mede afhankelijk van de signalen van de wijk- en dorpsraden. 
De extra inzet gebeurt vooral buiten de diensturen, dus op de momenten dat de 
meeste hondenbezitters hun hond uitlaten.
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onderwijs
> oNDeRWIjSLoCatIe BeatRIxLaaN
In Weert is het Palet de enige school voor Speciaal 
Basisonderwijs. Overig speciaal onderwijs wordt in 
andere gemeenten aangeboden. Speciaal basisonder-
wijs wordt wel bereikbaar gemaakt door middel van 
leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat het speciaal 
basisonderwijs bezoekt, kent een constante toename. 
Deze toename heeft ook een groei in onderwijshuisves-
ting tot gevolg. Door middel van een betere spreiding 
van huisvesting worden verantwoordelijkheden gedeeld. 
Spreiding van het speciaal onderwijs is mogelijk door 
inrichting van nevenvestigingen en verbrede toelating.
Deze primaire doelstelling is breed opgepakt.  
Op 28 mei 2008 heeft de raad hiervoor een krediet  
beschikbaar gesteld om een haalbaarheidsonderzoek uit 
te voeren. Vanaf het eerste moment is naast de uitwerking 
in spreiding van de huisvesting ook gezocht naar een 
inhoudelijke samenwerking van onderwijs en onderwijs-
inhoudelijke ondersteuning. 
Vanaf het begin is de locatie nabij Het Palet (Beatrixlaan) 
in beeld geweest. In een eerste haalbaarheidsonderzoek 
van de Stichting Brede School Nederland in 2009 is 
gekeken naar de mogelijkheden voor de geplande 
voorzieningen op deze locatie. Daarbij is ook de beschik-
baarheid van gymzalen betrokken.  
Vanuit ruimtelijke inpasbaarheid zijn de locaties  
Het Palet en Kwadrant onderzocht. Deze locaties zijn op 
inpasbaarheid van het programma van eisen, kwaliteit en 
financiële investering verdergaand uitgewerkt en beoor-
deeld.

De locatie Beatrixlaan wordt verkozen vanwege 
de aansluiting bij de onderwijsinhoudelijke visie.  
Er komt  permanente huisvesting van speciaal  
onderwijs en onderwijsondersteuning op één locatie.
Tevens wordt uitwerking gegeven aan de Inventarisatie-
nota binnensportaccommodaties waarin op deze locatie 
twee gymzalen worden voorzien. 
Hoofdgebruikers van de huisvesting zijn:
• Stichting Meerderweert: speciaal basisonderwijs; 
• Aloysiusstichting: (voortgezet) Speciaal onderwijs;
• De Wijnberg: Speciaal Onderwijs;
• SSONML: Speciaal Onderwijs Cluster 3 (Maaskei);
• Mutsaersstichting: gespecialiseerde zorg en; 
• Samenwerkingsverband PO-VO: kantoorruimte. 

De hoofdgebruikers verenigen zich in een coöperatie. 
Het idee is dat de coöperatie de toekomstige eigenaar 
van de te realiseren accommodatie wordt en de exploitatie 
daarvan voor zijn rekening neemt. 
De voorgenomen planontwikkeling is eerder in een  
bewonersoverleg omgeving Beatrixlaan voorgelegd. 
Daarnaast is vanuit het samenwerkingsverband een 
voortdurende aansluiting met het onderwijsveld.  
Na behandeling in de gemeenteraad wordt opnieuw 
een bijeenkomst voor de wijk gehouden om de besluit-
vorming toe te lichten. Daarnaast zal via het traject van 
inrichtingsplan, bestemmingsplan en omgevingsvergun-
ning de gebruikelijke communicatie plaatsvinden. 
Op korte termijn worden de afspraken tussen de  
betrokken partijen vastgelegd in een samenwerking - 
c.q. realisatieovereenkomst. Deze overeenkomst wordt 
ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. Hiervan 
wordt later dan ook de wijkraad op de hoogte gesteld, 
zoals ook de omwonenden. 
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Sport 
> oPeNINg jeu De BouLeSBaaN BIj De 
   MICRoBaR aaN De NaSSauLaaN
Op Hemelvaartsdag bij mooi weer is de nieuwe jeu de 
boulesbaan geopend. De officiële openingshandeling is 
verricht door wethouder Harry Coolen. Hij gooide de  
eerste bal en samen met leden van de Petanque Club 
Weert speelde hij het eerste spel. 
Door de muziekkapel de Waerse Ku-j is flink wat muziek 
ten gehore gebracht. Er heerste een gezellige drukte.

Om de opening tot een succes te maken is er door een 
aantal vaste bezoekers van de Microbar hard gewerkt 
om alles mooi (o.a. bloembakken timmeren) en schoon te 
krijgen.
De jeu de boulesbaan is een initiatief van Toos Slenders en 
Carla Slenders van de Microbar. Met inspanning en finan-
ciële hulp van de wijkraad en de gemeente werd de baan 
aangelegd. De baan is door iedereen gratis te gebruiken. 
Wie geen eigen jeu de boulesballen heeft kan tijdens de 
openingsuren van het café een setje gratis lenen. Con-
sumptie is niet verplicht.
Met het aanleggen van deze baan wil de wijkraad men-
sen in de wijk in de gelegenheid stellen om elkaar meer 
te ontmoeten. De baan ligt midden in de wijk en moet, 
wat de Wijkraad betreft, gaan zorgen voor vele sportieve 
en gezellige ontmoetingen. Als er mensen zijn die graag 
willen jeu de boulen maar nog geen medespelers heb-
ben kunnen ze bij de Microbar  naam en telefoonnum-
mer achterlaten. Als er meer belangstellenden zijn zullen 
de beheerders van de Microbar ze met elkaar in contact 
brengen.

Wij wensen Toos en Carla veel succes.

Voor meer foto’s zie onze website: 

www.wijkraadmoesel.nl 
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Welzijn
> INBRaakPReVeNtIe
Onlangs was er een voorlichting over inbraak-
preventie in de Oranjetref. De bijeenkomst werd 
goed bezocht, voornamelijk door oudere bewoners 
van de wijk. Ze kregen duidelijk uitleg van het Politie 
Preventieteam over wat je wel en beter niet kunt doen, 
zowel in huis als daar buiten. De thema’s waren o.a.:
• veiligheid in en rondom de woning;
• oplichters met een mooi verhaal aan de deur;
• overvaller aan de deur;
• brandpreventie;
• gelegenheid maakt de dief;
• meldt misdaad anoniem;
• organisatorische maatregelen;
• aangifte bereidheid.

De gemeente Weert is bezig om veiligheid te promoten 
en biedt senioren 60+ en eenouder- gezinnen gratis een 
preventiepakket aan met als inhoud:
• leveren en installeren van een kierstandhouder als 
preventiemiddel tegen woningovervallen;
• een quick scan preventie woninginbraken en 
 –overvallen;
• de brochure Woon veiliger met het Politie Keurmerk  
 Veilig Wonen;
• Informatie over Meld Misdaad Anoniem.

Degenen die hier niet gratis voor in aanmerking komen 
kunnen tegen betaling van het speciale tarief van 45 euro 
ook gebruik maken van dit aanbod.

Vragen?
Heeft u nog vragen over dit aanbod, dan kunt u 
contact opnemen met de Stichting VAK. 
Dit kan via mailadres: infovstvak@gmail.com.
Voor meer informatie over de stichting VAK zie ook 
www.politie-keurmerk-preventieteam.nl

SPeLRegeLS jeu De BouLeS
• Het spel wordt altijd gespeeld in 2 teams,  

een team bestaat uit een, twee of drie spelers.  

Het aantal spelers per team is altijd gelijk.

• Bij spellen met een of twee spelers heeft ieder drie ballen,  

als er met teams van drie personen wordt gespeeld heeft 

ieder twee ballen.

• Door middel van een loting (kop of munt) wordt bepaald  

welk team er mag beginnen.

• Op de baan wordt een cirkel getrokken van waaruit er  

gegooid dient te worden.

• Het team dat begint gooit de but (klein balletje) op de baan. 

Hierbij dient de but minimaal 6 meter van de werper vandaan 

te liggen en minimaal 1 meter van de rand te liggen.

• Als de but goed ligt gooit de eerste speler zijn eerste bal.

• Hierna gooit het andere team zijn eerste bal.

• Het team waarvan de bal het verst van de but ligt mag gooien. 

Dit gaat zo door totdat iedereen zijn ballen heeft gegooid.

• Als alle ballen zijn gegooid worden de punten geteld.  

Het team waarvan de bal het dichtst bij de but ligt heeft  

het spel gewonnen en krijgt punten.  

Het andere team krijgt geen punten.

• De winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft  

gewonnen.

PuNteNteLLINg
• Het team met de bal die het dichtst bij de but ligt krijgt  

punten.

• Er dient gekeken te worden waar de bal ligt van het andere 

team die het dichtst bij ligt.

• Alle ballen van het winnende team die dichter bij liggen  

dienen geteld te worden als punt.

Voor meer informatie over de regels kun je op onderstaande  

site terecht:

http://www.nkc51.nl/Boules/p_spelregels.htm



Uit de oude doos

- Biljaare beej Neerlandia
-  Dânse inne Apollozaal
-  Unne wèrreme appelbôl in ut Vlaai-

hoês
-  Knekkebroeët aane Knaal
-  Knakwörsjes vanne Limco
-  Beschuût van Spierings
-  De twieëdje ‘l’ van Poell (van 

‘leêge’, zegke ze)
-  Watermoeëre van Wâltje
-  Met Tonia nao Willemina
-  Plekriêst van Dong Long
-  Gratis schoônwieks en rinastels 

van Coeëleke
-  Strietse beej Mieke-Betje
-  Snuîke met bakkertje Jansen
-  Un kerke vanne Famila

-  Un klok van Cas Bieële
-  Un hit van Johnny Hoes
-  Vries vanne Plies
-  Heintje vanne Brand’s
-  Ruud van Old Inn
-  Ton vanne Ton
-  Toepe beej de Mân
-  Foetele beej Du Commerce
-  Fleskes beer van Jieliske
-  Oppe strafklas beej Hermans
-  Kuîte oppe Hoeëge Kej
- Nao de toeëre kieke beej De Ves-

per
-  Koeële van Jef Baks
-  Törref van Jan
-  Ieês van Potteties
-  Apenuuëtjes vanne Viêgebiêter

-  Piesteleekes van Gonnebertje
-  Slaope beej Jan van Wieërt
-  Unne poszegel vanne knepke
-  Wegloûpe vör Roeëjen Damen
-  De stad uut doeër de Muuëlestraot
-  Met Pierke Janse nao de Selvera’s
-  Met de spies nao Paakske
-  Wachte vuuër de Beesterbrök
-  Unne Pietermân vanne Volendam-

mer
-  Sibéma-ieês van Hieëring Sjefke
-  Vör unne Miel(e) nao Wiel (Derckx)
-  Stuuënzoeële van Hub Nouwen
-  Paultje Stribos kamerbreît

> Waat De geZet Neet (MIeeëR) HaaLtj:
(Deze opsomming gaf Frits Nies in de jaren 90 in zijn column ’t Morregat in Het Land Van Weert)
Vooral voor 60-plussers zal dit het feest van herkenning zijn. 
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> jeugDINLooP Njoy
Afgelopen weken hebben we weer allerlei activiteiten 
ondernomen, zoals kleien en we hadden een reuze 
gezellige filmmiddag. Ook hebben we een spannende 
wedstrijd midgetgolf gespeeld op een terrein beschik-
baar gesteld door de ouders van onze stagiaire Amber. 

Wilt je meer weten? 
We zijn  iedere woensdag in het Buurtcentrum aan de 
Christinelaan (behalve in de schoolvakanties) van  
13.30 tot 15.30 uur of neem contact op met:
Sem Douven, jongerenwerker PuntWelzijn:  
s.douven@puntwelzijn.nl, tel. 06-19010304 
Of 
Ine Weegels, commissie Onderwijs, Sport en Welzijn - 
ineweegels@planet.nl, tel. 45 22 27.

Jeugdinloop Njoy is een initiatief van Punt Welzijn in 
samenwerking met wijkraad Moesel.
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> Na De geSLaagDe teNtooNSteLLINg: 
 oP NaaR Het Boek oVeR MoeSeL! 
De tentoonstelling over Moesel kende wederom een 
grote publieke belangstelling met meer dan 2.300  
bezoekers. De organisatie; De Aldenborgh, kring Weert 
van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap en de Stichting Namen en Bijnamen werden met 
complimenten over de opzet van de tentoonstelling 
overspoeld. Zelf L1 radio kwam naar het Buurtcentrum 
om live verslag te doen van deze activiteit.

Mevrouw Mia Ament-Heijmans (Mia van Heine Piere 
Helmus) opende de tentoonstelling vrijdag om klokslag 
14.00 uur. Zowel op vrijdag als op zaterdag konden de 
bezoekers rustig langs de fotopresentatie lopen en ge-
nieten van de presentaties op de schermen. 
Zondag 17 maart was wederom een topdag. Honder-
den bezoekers stroomden weer naar het Buurtcentrum 
Moesel. De gehele dag was het een komen en gaan van 
mensen. Bovendien ontstonden er op diverse plaatsen 
weer een soort reünie, waarbij er honderduit verteld werd 
over vroeger. 

Ook de stand van de stambomen en de foto’s was goed 
bezet. Bovendien werden er weer  enkele mooie aan-
winsten gedaan, zodat men wéér een stapje dichter bij 
de 100% is. Immers het doel was om alle gezinnen en 
huizen uit 1950 op foto te krijgen.
Nu de tentoonstelling is afgelopen gaat de organisatie 
niet op haar lauweren rusten. Er is nog veel werk te doen 
en men start nu met de voorbereidingen voor het boek 
over Moesel. 

De Aldenborgh en de stichting Namen en Bijnamen 
willen iedereen bedanken voor de zeer positieve ge-
luiden tijdens de tentoonstelling en via de website kan 
men zich blijven informeren over de vorderingen van het 
boek. Indien u nu al interesse hebt voor het boek, kunt 
u dit aangeven door een mail te sturen met uw naam en 
adresgegevens. Dan zet men u op de lijst en ontvangt u 
uit eerste hand de informatie over het boek.
Blijf dus de website www.moeselweert.nl volgen. Want 
met enige regelmaat zal deze website worden aangevuld 
met oproepen en vondsten!

diverse Berichten
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> WeLkoM IN HuISkaMeR oRaNjetRef 
 VooR ouDeReN
Wat doen we?
Samen met andere ouderen wordt een gezellig praatje 
gemaakt, spelletjes gedaan, koffie gedronken. 
Er worden creatieve activiteiten gedaan zoals kaarten, 
kringgesprekken, kienen en als er behoefte is knutselen, 
bloemstukjes maken enzovoort. 

Wanneer?
Elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Waar?
In het trefpunt van de Oranjeflat. Men ontvangt u in de 
hoofdingang en anders kunt u op de bel van KBO drukken.
Heeft u geen eigen vervoer  en kunt niet door familie 
gebracht en gehaald worden, dan wordt u gratis vervoer 
aangeboden. 

Informatie
U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Els Ahsman 06-29222051  
voorzitter Huiskamerproject Weert.
E-mail: mailto:info@huiskamerweert.nl of  
kijk op onze website www.dehuiskamerweert.nl. 

elke woensdag van 14.00 uur tot 16.30 uur hebben 
we een Huiskamer in de Wozoco Zuyderborgh.  
ook hier bent u van harte welkom.

> BeRICHt VaN De kBo 
 WeeRt ZuID
 PReSeNtatIe VeRMogeNSPLaNNINg,  
 SCHeNkINgeN eN fINaNCIëN
Het zal u niet zijn ontgaan dat de zorg duurder 
wordt. Ook de bijdrage voor de AWBZ is een stuk hoger 
geworden. Omdat de hoogte van de bijdrage mede 
afhankelijk is van het vermogen, vinden veel senioren het 
interessant om met vermogensplanning tijdig maatregelen 
te nemen om het vermogen te verlagen, en daarmee 
ook de AWBZ-bijdrage. KBO Weert-Zuid organiseert een 
informatiemiddag over vermogensplanning, schenkingen 
op papier en financiële zaken. In een lezing van notaris 
mr. Mariëlle Gigase-Rozeboom (Notariaat Oldenampsen) 
hoort u alles over de mogelijkheden, en krijgt u duidelijke 
adviezen over wat u kunt regelen. Ook krijgt u gelegen-
heid om vragen te stellen aan de notaris. Na de pauze 
geven Bastiaans & Winkelmolen (twee onafhankelijk  
financieel adviseurs) een presentatie over de mogelijk-
heid om met een vermogensscan een schenkingsplan 
op te stellen en alle financiële, administratieve en fiscale 
zaken onder één dak te regelen. Zij geven u verhelderend 
en onafhankelijk advies over elke financiële kwestie. 

Deze informatiemiddag over vermogensplanning, 
schenkingen en financiële zaken wordt gehouden in 
De Oranjetref, Oranjeplein 1B (1ste verdieping) 
in moesel/Weert, op maandag 24 juni a.s. van  
14.00 uur tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis, vooraf 
aanmelden wordt op prijs gesteld in verband met 
de organisatie. U kunt hiervoor bellen met Notariaat 
Oldenampsen op 0495-52 66 52.

> koNINkLIjke oNDeRSCHeIDINgeN
Op vrijdag 26 april heeft burgemeester Heijmans aan  
4 bewoners uit Moesel de onderscheiding  
“Lid in de Orde van Oranje Nassau”  
uitgereikt:
de heer Piepers, de heer Stals,  
de heer Verouden en mevrouw Heijmans.

Van harte gefeliciteerd met  
deze Koninklijke onderscheiding!
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Het grindpad
koestert de sporen
van een uitbundig
kinderspel

klein lentekind
op weg naar de zomer

jij raapte 
en reeg de steentjes
speels aan elkaar
tot een levensdraad

kort
maar lang genoeg
om te herinneren.

Liza Hompes-Caris

> SaMeN-DoeN foNDS MoeSeL
Met de fusie tussen de Stichting Buurtcentrum Moesel
en de Stichting Punt Welzijn in 2012 waarbij het Buurt-
centrum overgenomen werd door Punt Welzijn, is afge-
sproken dat van de geldmiddelen van de voormalige
stichting € 100.000,- een bijzondere bestemming krijgt.
Het jaarlijkse rendement (lees de rente) van dit bedrag 
is bestemd voor bijzondere projecten in het kader van 
de leefbaarheid in de wijk Moesel. Hierdoor kunnen 
bijzondere activiteiten, in het kader van de leefbaarheid 
van de wijk Moesel, gehonoreerd worden. Verder is 
afgesproken dat na 15 jaar de mogelijkheid bestaat 
om het fonds zelf aan te spreken.

Welke activiteiten komen nu in aanmerking voor 
een bijdrage uit dit Samen-doen fonds Moesel?
Het fonds wil een bijdrage leveren aan activiteiten in de 
wijk Moesel, die de onderlinge band en de leefbaarheid 
tussen bewoners in de wijk, buurt, straat bevorderen. 
Deze activiteiten kunnen door organisaties uit Moesel 
of verenigingen uit andere wijken, maar werkend voor 

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

Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden 
vanaf de website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl
Aanvragen dienen vóór 15 juni 2013 gestuurd te  
worden naar Punt Welzijn, t.a.v. M. Crolla
Postbus 112, 6000 AC Weert of 
m.crolla@puntwelzijn.nl, tel. 0495 – 69 79 00. 
Ingezonden aanvragen ontvangen vóór 7 juli 2013 
een antwoord.

Rens



aaNVRaagfoRMuLIeR SaMeN-DoeN foNDS MoeSeL

Naam van de organisatie/bewonersgroep 

Adres  

Postcode Woonplaats 

Telefoon 

Bankrekeningnummer
 

E-mail adres 

Doelstelling van de organisatie/ bewonersgroep

 
Naam van de activiteit 

Korte omschrijving van de activiteit waarin 
o.a. informatie gegeven wordt over:
- wat de activiteit inhoudt;
- voor wie de activiteit wordt georganiseerd; 
- uit hoeveel mensen de organisatie bestaat die de activiteit organiseert;
- wat het te verwachten aantal mensen is dat aan activiteit zal deelnemen.
  

Wanneer vindt de activiteit plaats? 

Wat zijn de totale kosten en te verwachten 
inkomsten van de activiteit? (voeg een begroting toe)

Welke bijdragen heeft de organisatie zelf al bijeengebracht?

 
Welk bedrag wordt aangevraagd bij het Samen-doen fonds Moesel

 
Overige opmerkingen

Eventuele bijlagen 

Verdere voorwaarden:

1.  Veranderingen of het niet doorgaan van het project dienen z.s.m. schriftelijk medegedeeld te worden. Geen mededeling leidt tot intrekking van de toezegging. 

2.  Binnen een periode van zes maanden na uitbetaling van de financiële ondersteuning levert de organisatie/ bewonersgroep een schriftelijke verantwoording in 

bij Punt Welzijn over de besteding van de ontvangen gelden, waarin ook staat aangegeven in hoeverre de ondersteuning heeft bijgedragen aan het doel van de 

activiteit.
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• Iedere woensdag (behalve schoolvakanties) “Jeugdinloop Njoy” bij Buurtcentrum
 Moesel van 13.30 uur tot 15.30 uur. Deze middag is toegankelijk voor kinderen van
 groep 3 t/m 8. Toegang gratis! Vrijwilligers zijn van harte welkom!
• kienen: Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren V.V. De Verkuskop
 en Harmonie St. Joseph Weert-Zuid een gezellige kienavond in het Buurtcentrum
 Moesel aan de Christinelaan. Deze begint steeds om 20.00 uur en de zaal is om
 19.00 uur open. U kunt niet alleen aantrekkelijke geldprijzen winnen, maar ook de
 jackpot. Dus, aarzel niet en ga eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!
• De Servicelijn van de gemeente Weert is bereikbaar op tel.nr. 57 50 00. 
 Openingstijden:maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
• kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

data activiteiten 
juNI
Woensdag 5 juni 
Urban Sporttour van 13.30 tot 15.30 uur aan de Johan Willem Frisolaan
Woensdag 12 juni 
Jaarlijkse buitenspeeldag van 14.00 tot 16.00 uur op het speelveld aan  
de Johan Willem Frisolaan
Maandag 24 juni 
Van 14.00 tot 16.00 uur informatiemiddag omtrent vermogensplanning, schenkingen en 
financiën in de Oranjetref, Oranjeplein 1B Moesel/Weert; 
juNI
Donderdag 4 juli 
Urban Sporttour van 15.30 tot 17.30 uur aan de Johan Willem Frisolaan

eeN PeNNINgMeeSTeR: 
Iemand die het leuk vindt om in slechts een paar uurtjes per maand de financiële 
administratie van de wijkraad bij te houden. Grote administratie kennis is hierbij  
niet vereist.
eN VRIJWIllIgeRS: 
Die hand- en spandiensten willen verrichten bij één van onze commissies.  
U kunt zelf aangeven welke activiteiten uw voorkeur hebben en hoeveel tijd u  
hieraan wilt besteden.

gezocht
HEBT U INTERESSE IN EEN 
ACTIEVE ONDERSTEUNING 
VAN DE WIJKRAAD MOESEL: 
LAAT HET ONS WETEN!
info@wijkraadmoesel.nl

Nummers om te onthouden
Servicelijn van de gemeente Weert: 
is gewijzigd van 0495-575275 naar 0495-575000

openingstijden maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur.

alarmnummer: 112 

Politie: 09008844


