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MOESEL

Oranjeflat

Wijkraad Moesel is hevig geschrokken van de vreselijke  

gebeurtenis in de Oranjeflat op vrijdag 27 oktober.  

Onze gedachte gaan uit naar familie en vrienden van  

de overledene en wensen hen voor nu en in de toekomst  

veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

stichting wijkraad moesel
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> LezINg comPuteR VeILIgHeId
Tegenwoordig hebben de meeste mensen wel een com-
puter, tablet of laptop. Iedereen weet dat het belangrijk is 
om de gegevens op de computer veilig te houden. Maar 
het is niet altijd even duidelijk hoe dit op een goede ma-
nier te doen. Er zijn steeds meer berichten over inbraken 
op computers, hacken van bankrekeningen, kwijtgeraakte 
gegevens en spam. Maar in plaats van u ongerust te ma-
ken, kunt u zich laten informeren over hoe u zichzelf en uw 
gegevens kunt beschermen en waarop u moet letten.
Op donderdag 14 november organiseert Wijkraad Moesel 
hierover een lezing. In deze lezing besteden we aandacht 
aan aspecten van de veiligheid op en rond de computer 
en het internet. We behandelen onderwerpen als virussen, 
spam, internet bankieren, privacy en het maken van back-
ups. Verder is er alle ruimte voor het stellen van vragen. De 
lezing is geschikt voor alle computergebruikers. We willen 
zowel de gevorderde als de beginnende gebruiker helpen 
meer grip te krijgen op veiligheid.

de lezing wordt gehouden op  
donderdag 14 november in de oranjetref 
(1e etage aan het oranjeplein 1B) door Paul de Laat. 

de planning van deze avond ziet er als volgt uit:
19.15 uur  ontvangst;
19.30 uur  lezing computer veiligheid;
20.30 uur  het beantwoorden van individuele vragen;
21:30 uur  Afsluiting.

Als u bij deze lezing aanwezig wilt zijn kunt u zich vooraf 
aanmelden via e-mail: p.delaat@sotiria.nl (aanmelden is 
niet verplicht, maar het geeft ons een idee van hoeveel 
mensen er zullen komen).
toegang is gratis, u bent van harte welkom!
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onderwijs
commiss ie  onderw i j s ,  Spor t  en  We lz i j n

Welzijn
> JeugdINLooP NJoy
Vóór de schoolvakantie hadden we tijdelijk afscheid genomen van de jeugdinloop met 
een spetterende disco. Het was heel gezellig. Een workshop beeldhouwen bij het Rick 
viel ook in de smaak.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van de stagiaires Amber, Rick en Stefan 
die ons het hele jaar hebben geassisteerd en met goede ideeën kwamen. Iedereen 
bedankt hiervoor. Dit jaar komen de stagiaires Tessa en Rianne ons team versterken. 
We zijn ook blij met Giovanna, Marie-Louise en Roland die ons als vrijwilliger ook dit 
schooljaar weer komen assisteren. 4 September zijn we weer begonnen.
Toegang is gratis (we vragen alleen een symbolische bijdrage bij speciale activiteiten 
buiten de deur) en we hebben altijd limonade en een koekje.

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 Punt Welzijn: 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



Social sofa 
bij Brede School Moesel
De wijkraad heeft de Brede School bij de opening een social sofa aangeboden.  
Dat is een betonnen bank die met mozaïeksteentjes beplakt moest worden  
door leerlingen, ouders en vrijwilligers. Financiële bijdragen kwamen ook van  
de twee medezeggenschapsraden. Op 29 mei werden de eerste steentjes gelegd en 
daarna was het plakken geblazen. Gestart werd met groep 8 (omdat de klas spoedig 
de school zou verlaten) en daarna de groepen 7 t/m 3. Alle kinderen (zo’n 300) hebben 
met veel enthousiasme meegewerkt. Veel kinderen hadden toen al voorwerk gedaan 
door tekeningen te maken die samengevoegd zijn door kunstenares en cultuurcoach 
Johannie van Tuel. Deze tekeningen zijn vervolgens door de fabrikant op de bank  
verwerkt. De fabrikant leverde ook de steentjes in 32 kleuren, allemaal 2x2 cm, die  
naar behoefte in een ander formaat konden worden geknipt. 
De laatste steentjes werden gelegd op 10 oktober door Floor omdat ze nieuw was in 
groep 1. Daarna werd de bank verder afgewerkt door de leverancier.
Op vrijdag 1 november om 11.00 uur wordt, met een feestelijke happening, de bank in 
gebruik genomen. U bent van harte welkom.
Bij dit artikel ziet u foto’s van de totstandkoming en het resultaat, een prachtbank die 
midden op het schoolplein staat, het resultaat van fijne samenwerking. Wat is mooier 
dan samen ergens aan te werken.
Hopelijk heeft de school lang plezier van deze bank en ook de voorbijganger ziet 
een waar kunstwerk, een aanwinst voor de wijk, gemaakt door alle leerlingen van het 
schooljaar 2013/2014. 
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Als u meer foto’s wilt zien van dit project ga dan naar de site van de wijkraad 
www.wijkraadmoesel.nl en voor informatie over de social sofa: www.socialsofa.nl 
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Jeugd
> BuIteNSPeeLdAg
Het is al weer even geleden maar op woensdag 12 juni is 
er weer op diverse plaatsen in Weert aandacht besteed 
aan de nationale Buitenspeeldag.  
Ook in Moesel hebben wij hier weer aan mee gedaan. 
Samen met de wijkraad Graswinkel is er voor veel plezier 
gezorgd. Wethouder Coolen opende de middag en nam 
actief deel zoals u op de foto kunt zien.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag 
met 350 à 400 kinderen en vele ouders.  
Iedereen bedankt voor de inzet!
Ook dank aan de wijkraad van de Graswinkel  
voor hun medewerking.

commiss ie  Jeugd ,  Spee l tu inen  en  N ieuwkomers
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commiss ie  Jeugd ,  Spee l tu inen  en  N ieuwkomers

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 Moe-
sel 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

> dIScoAVoNd
De Wijkraad Moesel organiseert op vrijdag 15 november een discoavond voor de 
jeugd van Moesel en Graswinkel. Deze zal plaatsvinden in het Buurtcentrum  
Moesel, Christinelaan 25.
De avond zal in tweeën worden verdeeld: 
De leerlingen uit de groepen 0 tot en met 4 zijn van harte welkom van 18.30 tot 
20.00 uur en de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van 20.00 tot 22.00 uur. 
DJ Sendeman zal de avond muzikaal opluisteren en vanuit Rick komt er iemand 
dansles geven. Daarnaast is er voor de jongste leerlingen de mogelijkheid om zich 
te laten schminken. 
Ouders zijn tijdens deze avond ook welkom! 

ENTREE GRATIS
De EHBO is aanwezig en er zal voldoende toezicht zijn. 
Ouders, wij als organisatie zijn heel benieuwd naar uw mening. Dus aarzel niet 
om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch met nelly v.d. Voort,  
tel. nr. 06-30085155 of via Email: info@wijkraadmoesel.nl

DISCO

DJ 
SENDE-
MAN

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



6

W I J K K R A N T

MOESEL

 Sociale veiligheid
commiss ie  Soc ia le  ve i l i ghe id ,  ve rkeer  en  Wonen

> oPRoeP AAN ALLe BeWoNeRS: HeLP 
 oNze WIJk ScHooN eN VeILIg HoudeN!
Iedere week is het weer raak! De afvalcontainers bij het 
winkelcentrum zijn vaak overvol en mensen gaan er van 
alles los bijzetten. 
En dat slecht voorbeeld doet volgen. 

Natuurlijk moet gezorgd worden dat de containers op tijd 
worden geleegd, maar dit is geen vrijbrief om je troep op 
straat neer te zetten met alle gevaren van dien. Denk maar 
eens aan kleine kinderen, stankoverlast, het aanzicht voor 
omwonenden en het verkeer dat je hierdoor hindert.  
Je kunt zelfs een flinke boete oplopen!

Aanbiedingsregels: 
Het is verboden afvalstoffen naast of op een inzamel-
middel of voorziening te plaatsen. Dit geldt ook voor 
ondergrondse en bovengrondse containers voor glas,  
blik en kunststof. 
Let op: u riskeert een boete van minimaal € 85,00 als u 
uw afval naast de container laat staan (ook als deze vol  
of defect is). 

> teRReIN VooRmALIge BASISScHooL zeVeNSPRoNg
Onderstaande brief is bezorgd bij de bewoners in de omgeving van de voormalige 
school. Maar misschien heeft u, die verder in de wijk woont een idee hoe het veld  
ingericht kan worden. Laat het ons weten en stuur een mail naar: info@wijkraadmoesel.nl 

Geachte bewoners,

Het is inmiddels geruime tijd geleden dat b.s. De Zevensprong is afgebroken. 
Inmiddels is de geëgaliseerde grond ingezaaid en is het een grasveld.
Wij kunnen ons voorstellen dat u, als bewoners in de directe omgeving, graag wilt dat het grasveld 
een leuke uitstraling krijgt. Vandaar dat wij u in deze brief vragen om met ideeën / voorstellen te 
komen. Hoe zou u graag zien dat het grasveld “ingericht“ gaat worden? (het wordt geen honden-
uitlaatplaats).

Het terrein heeft een bestemming als bouwgrond. Dus als er een projectontwikkelaar komt met 
bouwplannen moet het grasveld op korte termijn weer in de originele staat teruggebracht worden.
Beste bewoners, zou u eens na willen denken over een ideale invulling van het terrein?  
Hebt u een leuk idee , stuur het ons dan vóór 15 november, naar het adres  
Charlotte van Bourbonstraat 31 of email naar: info@wijkraadmoesel.nl
Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie!

Met vriendelijke groeten,

Stichting Wijkraad Moesel,
Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen



7

OKTOBER 2013, JaaRgang 14, nummER 3

commiss ie  Soc ia le  ve i l i ghe id ,  ve rkeer  en  Wonen > HoNdeNPoePBeLeId
Wie wordt er niet geregeld geconfronteerd met overlast 
van hondenpoep op speelterreinen 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.

Nieuw beleid
Het college van B&W van de gemeente Weert heeft in 
maart 2013 een 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 heeft toegezegd 
om te starten in de tweede helft van 2013 met de uitvoe-
ring hiervan, zodat de nieuwe aanpak per 1 januari 2014 
in kan gaan. Wij als wijkraad zien tot op heden nog geen 
elke aanpassing en hopen dat dit niet wederom een be-
zuiniging gaat worden.

meedenken over maatregelen
De gemeente Weert wil de overlast aanpakken door een 
combinatie van een aantal maatregelen. Zij richt zich 
vooral op positieve communicatie en stimulering. Het doel 
hiervan is de hondenbezitter bewust te maken van (on)
gepast gedrag. 
Zij wil dit plan graag samen opstellen met de inwoners 
en de wijk- en dorpsraden. Iedereen kan hiervoor ideeën 
inleveren bij de wijk en dorpsraden of bij de gemeente. 
De gemeente is bereikbaar via gemeente@weert.nl.

Handhaving
Wanneer het nieuwe beleid ingaat op 1 januari 2014 gaat 
de gemeente hierop handhaven en zet hiervoor extra  
capaciteit in. Deze handhaving wordt flexibel ingezet, 
mede afhankelijk van de signalen van de wijk- en dorps-
raden. De extra inzet gebeurt vooral buiten de diensturen, 
dus op de momenten dat de meeste hondenbezitters hun 
hond uitlaten.

> BLAdkoRVeN
Om de overlast van bladeren van gemeentelijke en particuliere bomen zoveel mogelijk te 
beperken zijn er net als voorgaande jaren bladkorven door de gehele gemeente geplaatst, 
of worden geplaatst. Zo ook in onze wijk. De wijkraad heeft diverse klachten ontvangen 
over de geplaatste bladkorven. Nou ja, bladkorven? Zeg maar gerust dranghekken met 
een bordje “Alleen Blad”. Het valt zelfs bij de chauffeur van de gemeente op dat er op 
diverse plaatsen zo weinig bladeren op de verzamelplaats liggen. 

oorzaak 
Bij een beetje wind waaien ze er net zo hard weer uit als ze er in gedeponeerd worden.
Omwonenden zijn dan ook niet blij om (wederom) de bladeren en dan meestal van  
andere wijkbewoners (die daar overigens niets aan kunnen doen) op te moeten ruimen.
De wijkraad heeft al contact gehad met de gemeente en zij geeft toe, mede op basis  
van meerdere klachten uit de wijk(en), dat de bladkorven/dranghekken geen succes zijn. 
De wijkraad neemt nogmaals contact op met het gemeenteteam om te evalueren en 
hoopt met een passende oplossing te komen. Dus echte bladkorven van gaas b.v.  
Wij zijn er ons van bewust dat dit voor veel wijkbewoners geen bevredigend antwoord is, 
maar hopen op een definitieve oplossing.
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> meeR gRoeN oP StRAAt
oPRoeP AAN INWoNeRS - gRAtIS eeN Boom IN uW omgeVINg.
Stichting Groen Weert vraagt samen met de gemeente Weert hulp aan burgers en  
bedrijven om de woon en werkomgeving verder te vergroenen. Hiervoor loopt het  
project ‘Een Groener en Gezonder Weert’. Weert was al de ‘Groenste Stad van  
Nederland 2012’ en dat wil de gemeente ambitieus blijven uitdragen. Zowel de  
gemeente als de Stichting Groen Weert wil inwoners daar ook actief bij betrekken.
nu is de gemeente Weert ook verkozen als groenste stad van Europa en dit is  
gevierd tijdens de Weerter Kermis.

> WeeRt GrOEnStE Stad VAN euRoPA
Vrijdag 27 september 2013 is bekendgemaakt dat de 
Gemeente Weert zich Groenste stad van Europa mag 
noemen. Weert behaalde een gouden score bij de inter-
nationale competitie categorie Steden. In 2012 werd  
Weert Groenste Stad van Nederland en plaatste zich 
daarmee voor de Europese competitie. 
Burgemeester Jos Heijmans nam de prijs in ontvangst: 
“Dit is goud voor de samenwerking tussen inwoners, 
partners en gemeente. We mogen zeer trots zijn op onze 
mooie, groene stad. Ik nodig heel Europa van harte uit om dit 
met eigen ogen te zien en de Groenste Stad te bezoeken!”

Wat houdt het project verder in?
U als inwoner van Weert helpt dus om groenste stad te 
blijven en 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 eigendoms-
situatie. 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 op 
hete zomerdagen, en biedt een onderkomen aan (zang)
vogels. Bomen absorberen koolstofdioxide en fijnstof en 
produceren zuurstof. Daarmee dragen zij bij aan verbete-
ring van uw gezondheid en van het milieu.

U kunt aangeven waar u een boom wilt laten planten op 
het formulier dat u van 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.

W I J K K R A N T

MOESEL
Wonen
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> “mIJNStRAAtJouWStRAAt” 
In de werkwijze voor wijkgericht werken zijn de bewoners 
van de wijken aan zet. Deze werkwijze, genaamd “Mijn-
StraatJouwStraat” zorgt ervoor dat elke wijk zijn eigen 
individuele wijkagenda, genaamd de leefbaarheidsagenda 
krijgt. Deze Leefbaarheidsagenda wordt samengesteld 
door en voor de bewoners van de wijk. De agenda bevat 
laagdrempelige activiteiten die op korte termijn, haalbaar 
binnen één jaar, worden uitgevoerd en die de wijk Moesel 
schoner, veiliger en gezelliger maken. Bij de uitvoering van 
de Leefbaarheidsagenda wordt samengewerkt met onze 
partners. Deze samenwerkende partners zijn de Wijk- en 
Dorpsraden, Wonen Limburg, PUNT Welzijn, Politie Limburg- 
Noord en de gemeente Weert. Zij proberen de bewoners in 
de wijken en dorpen te enthousiasmeren om mee te doen 
bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen wijk.
Sinds 2010 worden voor elke wijk en elk dorp leefbaarheid-

agenda’s gemaakt. Dit zijn agenda’s waarop maximaal 
vijf activiteiten staan die binnen een jaar kunnen worden 
uitgevoerd. U, als bewoner van de wijk Moesel, speelt een 
belangrijke rol bij het aandragen van ideeën en de uitvoe-
ring daarvan. Als je jouw buurt niet leefbaar genoeg vindt, 
zul je daar dus zelf iets aan moeten doen!

TheMA’S vooR leefBAARheIdSAgeNdA
op elke leefbaarheidsagenda staan activiteiten zoals, 
• schoon  • veilig
• heel • ontmoeten

Voorwaarde voor deze activiteiten is dat ze binnen een of 
twee jaar uitvoerbaar zijn. 
Op de agenda staan maximaal vijf activiteiten die zijn 
aangedragen door bewoners. Zo veel mogelijk helpen de 
bewoners mee bij de uitvoering.

> WIJkeNBudget
Om de activiteiten te betalen is een collectief ‘wijkenbudget’ in het leven geroepen, dat 
wordt gevuld door Wonen Limburg en de gemeente. Bijzonder aan het geheel is dat het 
wijkenbudget kan ‘groeien’. Als het budget aan het einde van het jaar niet helemaal op is, 
dan wordt het bewaard voor initiatieven in het volgende jaar. Ook komt niet besteed sub-
sidiegeld van wijk en dorpsraden terug in het wijkenbudget. Het ‘groeiende’ effect biedt 
bewoners de kans om extra ideeën aan te dragen. U kunt uw idee aandragen tijdens een 
wijkraadbijeenkomst, of contact te zoeken met de wijkraad Moesel of een idee insturen 
via de mail. Nieuwe ideeën en initiatieven
Ook als de leefbaarheidsagenda voor een bepaald jaar al vaststaat, kunt u ideeën aan-
dragen. Zolang er geld in het wijkenbudget zit en de aanvraag aan de criteria voldoet,  
kan uw initiatief uitgevoerd worden. Daarmee kun je bijvoorbeeld een rommelmarkt, 
buurtfeest en/of buurtbarbecue organiseren. Maar denk ook aan een schoonmaakactie  
of iets anders dat bijdraagt aan de sfeer en leefbaarheid in je buurt.

> kLAcHteN dooR BeWoNeRS VAN de oRANJefLAt eN oudeNAkkeRStRAAt

De nieuwe donkere bebouwing  
door Wonen Limburg. Hier is  
geen rekening gehouden met het 
woongenot van de ouderen in de 
Oranjeflat en omgeving.
Uitzicht op een donkere muur  
en dit met bouwvergunning van  
de gemeente Weert.
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Op vrijdag 8 maart 2013 gaf wethouder Harrie Litjens  
aan de Blatenkempweg het officiële startsein voor de 
werkzaamheden aan het project Houtstraatlossing. 
Daarbij plaatste de wethouder het eerste betonelement in 
de uitgegraven sleuf. De Houtstraatlossing is de beek die 
aan de zuidzijde van het spoor ligt. Aannemer Van Boekel 
Zeeland BV gaat voor de gemeente Weert een transportriool 
aanleggen waarbij het bestaande rioolstelsel in Moesel en 
Keent afgekoppeld wordt van de Houtstraatlossing.  
Hierdoor wordt de waterkwaliteit van deze beek beter. 
Het transportriool komt te liggen in de Blatenkempweg, 
Maaseikerweg (gedeeltelijk), Beatrixlaan (gedeeltelijk), 
Julianalaan en Louis Regoutstraat. Deze straten moeten 
dus worden opengebroken. Na de aanleg van het trans-
portriool wordt daar de openbare ruimte opnieuw ingericht.
Het gaat om een groot project dat tot eind 2014 duurt. 

Aannemingsbedrijf Van Boekel Zeeland B.V. voert de 
werkzaamheden in opdracht van de gemeente Weert uit 
(info gemeente). De werkzaamheden op de Maaseiker-
weg zijn zo goed als afgerond en eind oktober zal ook de 
Beatrixlaan gereed zijn. Wel zijn er nog enige aanpassin-
gen – knelpunten die de nodige aandacht moeten krijgen. 
Zo zijn er diverse vraagtekens gezet van bewoners over 
de middendrempel kruispunt Maaseikerweg / Beatrixlaan, 
de fietsstrook naar de achterzijde van de Gilde opleidingen 
vanaf de rotonde en de oversteekmogelijkheden van fiet-
sers en voetgangers van een kant naar de overkant (geen 
stoepverlaging) op de Maaseikerweg. Van Boekel gaat 
verder met de werkzaamheden via Julianalaan in richting 
station. 
Ook zijn ze gelijktijdig werkzaam aan de achterzijde van 
de Julianalaan en wordt gewerkt vanaf het station in rich-
ting Keent, de Louis Regoutstraat.

> keRN met PIt
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM).  
Via de wedstrijd Kern met Pit dagen zij bewonersgroepen 
uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te 
realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predi-
caat Kern met Pit en € 1000.
De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd.  
Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren naar over-
heid en bedrijven. Heb jij een idee voor je leefomgeving? 
Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving 
kan elk moment van het jaar plaatsvinden.

Wie is kNHm 
KNHM is een vereniging die bewoners begeleidt bij de 
verbetering van hun buurt, wijk of streek. Zo wordt Kern 
met Pit georganiseerd door ruim zeventig van die vrijwil- 
ligers. Voor Kern met Pit deelnemers is KNHM vaak 
net dat steuntje in de rug om het project voor elkaar te 
krijgen. Lees meer over wat we voor actieve bewoners 
kunnen betekenen op www.knhm.nl.

Wie kan meedoen?
Meer dan tweeduizend bewonersgroepen hebben de 
afgelopen edities met succes aan Kern met Pit deelgeno-
men. Denk daarbij aan het aanleggen van een speeltuin, 
het restaureren van een molen, het opzetten van een 
museum over de plaatselijke historie, het uitzetten van een 
educatieve route in een natuurgebied of het organiseren 
van een groot theater waar het hele dorp aan mee doet. 
Maar misschien heb jij een nog veel beter idee om jouw 
leefomgeving te verbeteren!

Prijzen 
Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving 
gerealiseerd heeft, ontvangt het predicaat Kern met Pit 
en € 1000. Daarnaast wint in elke provincie het beste 
project de trofee en een extra prijs van € 1.500. Daar-
naast kunnen de trofeewinnaars meedingen naar de natio-
nale titel ‘Beste Kern met Pit van Nederland!’ en 
extra prijzen winnen.

> HeRINRIcHtINg oPeNBAAR geBIed SPooR keeNt & moeSeL /    
HoutStRAAtLoSSINg

10



> “LeukSte StRAAt VAN NedeRLANd 2013”
Wij van Eigen Wies is ouch Wies kunnen met stip zeggen 
dat wij super trots zijn op onze straat. Wat wij deze dagen 
allemaal voor elkaar hebben gekregen daar zijn gewoon 
geen woorden voor. Het begon met aanmelden bij  
www.deleukstestraatvannederland.nl. Eenmaal in de halve 
finale moesten wij binnen 6 dagen 2 grote opdrachten uit-
voeren die wij zonder de buurtbewoners, media, Puntwel-
zijn, Wonen Limburg, vrijwilligers en de wethouder Litjens 
van Weert nooit hadden kunnen waarmaken. 
In de nacht van zondag op maandag kregen we een mail 
met de opdrachten. Op maandag hadden we hierover een 
spoedvergadering. Op dinsdag was alles uitgewerkt en 
woensdag 14 september hebben we het uitgevoerd.  
Wij hebben er een feest van gemaakt. Kinderen konden 
geschminkt worden, ze konden gebruik maken van het 
springkussen en er werd een straatkrijtwedstrijd gehouden. 
Voor de volwassenen hadden we een koffie tafel; de 
buurtbewoners zelf zorgden voor lekkere hapjes, stoelen 
en tafels. We hadden ook nog eens geluk met het weer. 
Ondertussen werden ook de opdrachten uitgevoerd.

opdrachten:
De koffietafel en de krijtwedstrijd waren de grootste 
opdracht. Daarnaast konden we ook punten winnen met 
belangrijke mensen erbij te betrekken, zoals de wethouder 
van Weert en de media. Volgende opdracht was een video 
maken, deze op youtube zetten en zoveel mogelijk views 
halen. Op zaterdag 21 september kregen we om 10 uur 
onze volgende 2 opdrachten. Deze konden we dan in  
3 uurtjes zonder voorbereiding uitvoeren werd gezegd. 

Toch hebben wij een poster laten maken door Peter print 
service die dat ook gesponsord heeft. We vroegen of ze 
ballonnen en vlaggen buiten konden hangen van verschil-
lende culturen. Daarnaast hebben we met de kids vlagge-
tjes gemaakt en cultuur platen. Wij hebben de producten 
van de Keenter school Markeent mogen ontvangen. 
Het waren niet twee maar drie opdrachten. 
1ste opdracht was het maken van foto’s van verschillende 
producten en dingen die je nodig hebt om een goeie bbq 
te houden.  
Deze foto’s moest je dan uploaden op www.jouwstraat.nl. 
Voor extra punten moest je een foto van de hele buurt met 
alle attributen maken en die ook uploaden.
Vervolgens moesten we een liedje schrijven en uitvoeren. 
Hierbij moest op de achtergrond bekende muziek worden 
gedraaid. Om meer punten te krijgen moesten we zoveel 
mogelijk instrumenten hebben. Om 11.45 uur hadden 
we ook nog een buurterras voor Chantal Saes en Rachel 
Raafs, want die doen veel voor de buurt. Flashmop:
De 3e opdracht was het op papier zetten en mailen van 
een straatactie die weining geld kost en door iedere straat 
kan worden uitgevoerd. De Zuiderstraat heeft een ge-
deelde 5de plek gehaald met 90 punten, 4 minder dan de 
winnende straat.
Ik dank hierbij iedereen die ons gesteund en meegehol-
pen hebben met dit spektakel. Vooral dank aan de media 
en wethouder Litjens.

JuLLIe zIJN toP! 

Nancy Heinze
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Allerheiligen

Lange rijen
lapjes grond
en zwart op wit
de namen
van wie eens was

plichtsgetrouw
leg ik weer
bij een
van de vele namen
wat chrysanten neer

naast mij
geroezemoes van kinderen
“slaapt opa” sst.
“ik sta op zijn voeten” sst.

- een gedachtesprong-
ik krijg straks
met dezelfde lat gemeten
hier mijn eigen lapje

zullen er dan
ook chrysanten zijn
en iemand
die op mijn voeten staat?

Liza Hompes-Caris

> ANekdoteS WeeRteR PoLItIemAN A. tAk
Als u een oudere Weertenaar bent dan zullen bij het 
zien van bijgaande foto waarschijnlijk oude herinnerin-
gen en verhalen op komen uit een tijd waarin geluk een 
heel normale zaak leek. Honderd jaren geleden werd 
ons vader, A.Tak, geboren. In 1949 kreeg hij, als rijks-
veldwachter en wonende op Leuken, het bevel over de 
Weerter veldwachters. Het leek mij en mijn twee broers 
en zussen, een goede gelegenheid om de oude verha-
len over hem, en iets meer, in een boekje vast te leg-
gen. Vierentachtig oude Proces Verbalen, het Historisch 
Centrum van Eindhoven, oude foto’s, verhalen met hulp 
van bekenden, het gemeentearchief van Weert, en Bert 
Lempens zijn mij behulpzaam geweest om o.a. zestien 
anekdotes in een boek van honderdtachtig bladzijden te 
verwerken. Smokkelaars, stropers, woonwagenbewoners 
van bij de Trumpert, verzetstrijders en oude humor uit 
het midden van de vorige eeuw kwamen weer tot leven. 
Heeft u interesse in dit boekje neem dan contact  
op met: Jan Tak, nieuwstraat 24, 6001 TX, Weert, 
Tel 535821, jantak@tiscali.nl

> AANScHuIfLuNcH 
Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? 
Vind je samen eten veel gezelliger dan alleen eten? 
Vind je het niet fijn om in een openbare eetgelegen-
heid alleen aan een tafeltje te zitten?  
Dan is de Aanschuiflunch echt iets voor jou!

De Aanschuiflunch bestaat uit soep naar keuze en 
een tafelbuffet bestaande uit vlees- en visgerechtjes 
(vegetarisch of dieetwensen mogelijk).
Voor vragen en aanmelding neem contact op met 
gruuëts, 0495-548925.

Waar:  Brasserie gruuëts, Stationsstraat 18 in Weert.
Wanneer:  Iedere eerste dinsdag van de maand. 
 de eerste aanschuiflunch heeft plaatsgevonden 
 op 3 september en was heel gezellig!
tijdstip:  12:00 uur.
kosten:  € 8,50 (excl. drank).
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> SAmeN uIt, SAmeN geNIeteN!
Samen uit, samen genieten!
Geniet u ook van een mooie theatervoorstelling?
Dan nodig ik u van harte uit om met ons mee te gaan!

De stichting Vier het Leven start, in samenwerking met 
Punt Welzijn en het Munttheater nu ook in Weert!  
Vorig jaar zijn we begonnen in Maastricht en Parkstad 
Limburg. Dit voorjaar in Sittard-Geleen. In Weert zijn wij 
gestart met de eerste voorstelling op 22 oktober.  
Bekijk onze site voor het hele programma!

Ouderen worden thuis opgehaald door een theaterlief-
hebber van Vier het Leven en samen met anderen geniet 
u van een prachtige voorstelling. Na afloop wordt u 
weer thuis gebracht. Het gaat om ouderen die niet meer 
alleen naar het Theater kunnen of willen gaan. Niet in 
staat zijn om met eigen auto of bus bij de schouwburg 
te komen, geen zin meer hebben in de rij voor garderobe 
of koffiebalie of het gewoon niet meer prettig vinden om 
alleen te moeten gaan.
Samen met het theater maak ik een programma. We kij-
ken naar iets met toneel, dans, muziek… van alles wat! 
De mensen die willen deelnemen, kijken wat er van hun 
gading bij is, tekenen daarvoor in en betalen gewoon 
hun kaartje, hun consumpties en een gedeelte van de 
vervoerskosten. Want u wordt op de betreffende avond 
thuis opgehaald en weer voor de deur afgezet door een 
aardige vrijwilliger. Samen met anderen geniet u van een 
geweldige avond! 
Wanneer u denkt: ik wil wel zo’n vrijwilliger zijn, kan dat 
ook. Voorwaarde is dan dat u een auto hebt met vier 
deuren en het fijn vindt om samen met anderen naar het 
Theater te gaan. U zorgt ervoor dat de drie mensen die u 
ophaalt, een fantastische avond hebben. 
Doel: mensen die gewend zijn geweest naar het Theater 
te gaan en daar dus ook het geld voor (over) hebben, in 
staat te stellen, ook nu ze alleen zijn of minder goed ter 
been zijn, toch van deze uitjes te kunnen blijven genieten.

Bent u zo’n deelnemer of wilt u dit graag als vrijwilli-
gerswerk gaan doen? Of wilt u eerst meer informatie? 
 Vier het Leven: 035 – 52 45 156,  
 info@4hetleven.nl   
 www.4hetleven.nl
 Regiocoördinator Limburg: 
 nelleke de Kruik: 06 38 25 42 36

> uItReIkINg SAmeN-doeNfoNdS moeSeL
Op 11 september jl. ontving de heer Korten van de 
Stichting de Aldenborgh uit handen van Theo van Eker-
schot van Punt Welzijn, een bijdrage van € 1000,- uit het 
Samen-doenfonds Moesel.
In de fusie vorig jaar tussen de Stichting Buurtcentrum 
Moesel en de Stichting Punt Welzijn, is afgesproken dat 
de geldmiddelen van de voormalige stichting  
€ 100.000,- een bijzondere bestemming zullen krijgen. 
Het jaarlijkse rendement (lees de rente) van dit bedrag 
wordt gestopt in het Samen-doenfonds Moesel en is be-
stemd voor projecten leefbaarheid in Moesel. Hierdoor 
kunnen bijzondere activiteiten gehonoreerd worden. 
Voor de Stichting de Aldenborgh was er dit jaar een 
bijdrage voor hun “Moeselse middag/avond/ Kieke nao 
vreuger”.
Het fonds wil activiteiten in de wijk Moesel financieel 
ondersteunen die de onderlinge band en de leefbaarheid 
tussen bewoners in de wijk, buurt, straat bevorderen.  
Dit jaar werden de eerste bijdragen uit het fonds uitge-
keerd. Het aantal binnengekomen aanvragen was nog 
gering. Daarom een oproep aan organisaties uit Moesel 
of uit andere wijken, maar werkend voor Moesel, om 
aanvragen in te dienen. Ook voor bewoners en bewo-
nersgroepen uit de wijk Moesel die activiteiten willen 
organiseren, bestaat de mogelijkheid om een bijdrage te 
krijgen.
aanvragen voor het jaar 2014 dienen vóór 1 april 2014 
gestuurd te worden naar Punt Welzijn, 
t.a.v. m. Crolla, Postbus 112, 6000 aC Weert of 
m.crolla@puntwelzijn.nl, tel. 0495 – 697900.  
Een aanvraagformulier is te downloaden vanaf  
de website van Punt Welzijn, www.puntwelzijn.nl

diverse Berichten



14

W I J K K R A N T

MOESEL
> dAgVeRzoRgINg de oRANJefLAt
De dagverzorging Oranjeflat van de Zorggroep, is geves-
tigd in de Oranjeflat op de begane grond.
Onze dagverzorging heeft als doel ouderen met lichame-
lijke beperking en/of geestelijke achteruitgang een zin-
volle, vreugdevolle en structurele dag te bieden en ook 
heel belangrijk: de mantelzorger te ontlasten.
Ook brengen wij mensen bij elkaar met een lichamelijke 
beperking en met een geestelijke achteruitgang om hen 
te stimuleren samen allerlei activiteiten te doen.
Door hen het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden 
zoals zij zijn, zien we dat deze mensen samen heel goed 
in balans zijn en hun beperkingen minder zichtbaar zijn. 
Het doel is om deze mensen zolang mogelijk thuis te 
kunnen laten blijven.

Met twee gekwalificeerde professionele beroepskrach-
ten/leidsters en al onze enthousiaste vrijwilligers, staan 
wij samen garant voor een uitstekende kwaliteit van zorg!
Onze dagverzorging ligt op een zeer mooie locatie in 
het hart van de wijk Moesel in Weert, met veel groen, 
een klein en gezellig winkelcentrum, de Oranjetref, het 
eetpunt voor bewoners van de Oranjeflat en de wijk, de 
Thuiszorg van De Zorggroep en scholen.
Onze Dagverzorging is geopend van op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 - 16.30 uur. 
Voor alle vaste bezoekers met indicatie AWBZ of eigen 
PGB van 9.30 - 16.00 uur. 
Een groep bestaat uit maximaal 10 personen.
Onze ruimte is klein van opzet en erg gezellig ingericht 
en doet denken aan een huiskamer.

De enthousiaste kookvrijwilligers koken altijd een verse 
maaltijd die bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht en zij doen ook zelf de boodschappen.

Onze dag begint met ontvangst van de bezoekers, van 
9.45-10.15 uur met een kopje koffie/thee en koekje, er 
wordt een praatje gemaakt, de krant gelezen en vaak 
een groepsspel gedaan. Ook helpen de bezoekers mee 
met de voorbereiding van de maaltijd, die om 12 uur 
genuttigd wordt.
Na de maaltijd kan er worden gerust gewandeld voor 
diegenen die dat graag willen, een boekje gelezen, etc.
Rond 13.30 uur begint de voorbereiding van de middag-
activiteiten. Die variëren naar gelang de behoefte van de 
bezoekers.
Denk bijvoorbeeld aan kienen, bloemschikken, schilde-
ren op allerlei ondergronden, kaarten maken, geheugen-
training, gezelschapsspelen, bewegen op muziek of 
zonder muziek, etc.
Natuurlijk ontbreekt de koffie/thee ’s middags ook niet 
en er is extra drinken naar behoefte.
We houden ook rekening met de seizoenen van het jaar 
en passen onze gezellige ruimte daarop aan, zo ook de 
activiteiten en de maaltijden.
Om 16.00 uur is het einde van de dag en gaan de  
bezoekers met de taxi of zelfstandig naar huis of worden 
gehaald door familie.

Onze dagverzorging is uniek in Weert omdat wij niet aan 
een intramurale instelling zijn verbonden, dus los staan 
van een verzorgingshuis/verpleeghuis.
Laagdrempelig voor alle ouderen van Weert!!

Vragen of opmerkingen kunt u altijd stellen op de  
dagen dat we open zijn door ons te mailen of te  
bellen. Of kom gewoon even binnen lopen!
Elza maters, Coach dagbesteding en welzijn
marjo Haenraets, medewerker

               Dagverzorging De Oranjeflat 
                 Oranjeplein 1a, 6006CS Weert
  Telefoon 06-44351140
    E-mail; oranjeflat.dagverzorging@  
      dezorggroep.nl
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Beste vastelaovundjveerders, 

Heejbeej doon vae uch hieel gaer oees daata towkaome vör ut vastelaovundjsezoeen 2013-2014. 

Za  16-11-2013  20.11 oor  Oepening seizoen 2013/ 2014 in de Microbar 

Vr  22-11-2013  ??.?? oor  Ontgreuning aod-adjudanten 2013 

Vr  24-01-2014  19.00 oor  Oetroope jeugdpreens, aansloeëtendj disco. 

Za  25-01-2014  20.11 oor  Oetroope Preens, aansloeëtendj disco en gast optraejes. 

Vr  31-01-2014  ?.??   oor  Ontgreuning aod-preens 

Do  06-02-2014  19.30 oor  1e boonte aovundj in buurthoês Moêsel 

Vr  07-02-2014  20.00 oor  2e boonte aovundj in buurthoês Moêsel 

Za  08-02-2014  20.00 oor  Gala boonte aovundj in buurthoês Moêsel 

Zo  09-02-2014  13.30 oor  Wichter Boonte Middig in buurthoês Moêsel 

Zo  16-02-2014  12.30 oor  Preense reseptie in buurthoês Moêsel 

Vr  21-02-2014  20.11 oor  Kuit op Zuid in buurthoês Moêsel 

Za  22-02-2014  19.00 oor  Jeugdboorebal in buurthoês Moêsel 

Za  01-03-2014  13.30 oor  Femilie optocht, aansloeëtendj hosmiddag in buurthoês Moêsel 

Za  01-03-2014  20.11 oor  Preensebal in buurthoês Moêsel 

Ma  03-03-2014  14.11 oor  Baggemiddig; Verkusgezellig in buurthoês Moêsel 

Di  04-03-2014  17.30 oor  Ballonne Knallebal in buurthoês Moêsel 

Ma  24-02-2014  20.00 oor  Lambieckavond 

carnavalsactiviteiten in het Buurtcentrum Moesel  

georganiseerd door v.v. de vêrkusköp (www.verkuskop.nl)
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• 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 
NoVemBeR 
van vrijdag 8 november 19.00 uur tot zaterdag 9 november van 19.00 uur
Spinn-Inn Marathon “24 uur voor Peramiho”, Locatie: Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
Samen fietsen voor het goede doel. Gedurende 24 uur fietsen 30 (bedrijven)teams voor het goede doel. Ieder team 
houdt gedurende de 24 uur ieder één fiets in beweging. Opgeleide masseurs staan klaar om iedereen te masseren, 
zowel fietsers als bezoekers. Zie ook: www.stichtingperamiho.nl 
vrijdag 15 november
Discoavond voor de jeugd van Brede School Moesel en OBS De Graswinkel, groep 0 t/m 4 van 18.30 uur tot  
20.00 uur en groep 5 t/m 8 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Gratis entree!, Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Zie ook: www.wijkraadmoesel.nl
Zaterdag 16 november
Opening Vastelaovundjsezoen 2013 / 2014 V.V. De Vêrkusköp, aanvang 20.11 uur
Locatie: Microbar, Nassaulaan 5. Zie ook: www.verkuskop.nl 

decemBeR
Zondag 8 december
Concert “Een muzikale Beestenboel”, aanvang 14.00 uur
Voor de vijfde maal presenteert Harmonie St. Joseph Weert-Zuid haar spektakelconcert, waarbij deze keer de  
natuur centraal staat. Samen met u maakt de harmonie een muzikale reis over onze fantastische aarde met al haar 
landschappen en bijzondere dieren. Alle geledingen van de vereniging zullen acte de presence geven en uiteraard  
zijn er weer bijzondere gasten… Zoals u gewend bent wordt dit weer een voorstelling voor de hele familie met veel 
afwisseling, verrassende elementen en uiteraard de nodige humor.
Locatie: Munttheater Weert
Zie ook: www.harmonieweertzuid.nl

Nummers om te onthouden
Servicelijn van de gemeente Weert: 0495-575000

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

Alarmnummer: 112 

Politie: 09008844


