Oktober 2015, Jaargang 16, nummer 3

W IJKKRANT

Stichting Wijkraad Moesel
Voorzitter:
Roland Häszler
Dagelijks bestuur
Algemene beleidszaken en Algemeen
woordvoerder wijkraad Moesel
E-mail: rhaszler@kpnmail.nl
Secretariaat:
Jolanda Bruekers
Blekerstraat 115
6006 NV Weert. Tel.nr. 06-10361838
Dagelijks Bestuur
E-mail: info@wijkraadmoesel.nl
Penningmeester:
Ria Egelmeers
Dagelijks bestuur
E-mail: lei.egelmeers@gmail.com
Bestuursleden:
Roland Häszler
Contactpersoon Website, Wijkkrant
E-mail: rhaszler@kpnmail.nl
Paul de Laat
Contactpersoon commissie:
Onderwijs, Sport en Welzijn
Contactpersoon Website
E-mail: p.delaat@sotiria.nl
Nelly van de Voort
Contactpersoon commissie:
Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers
Lid commissie: Sociale Veiligheid,
Verkeer en Wonen
E-mail: ammvoort1951@kpnmail.nl
Erik Hagens
Contactpersoon Commissie:
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen
Contactpersoon Website
E-mail: erikhagens@tele2.nl

MOESEL
Berichten van het Bestuur
Beste bewoners van de wijk Moesel en andere geïnteresseerden,

Wij naderen het einde van het jaar 2015. Heel veel is er intussen gebeurt, diverse activiteiten zijn geweest en er zullen ook nog enkele plaatsvinden.
Wij hebben het hier over een gezellig Carnaval, een Discoavond voor de jeugd, opknappen
van de Fietscrossbaan, de Buitenspeeldag, een Bewonersavond, de discussie over het
kruispunt Beatrixlaan – Maaseikerweg, de start van het Expertisecentrum aan de Beatrixlaan, een verdiende vakantie, een geslaagde Hobbymarkt en Kinderbraderie, wederom
een Discoavond voor de jeugd, waarvoor veel belangstelling is en ook van de ouders.
Nu binnenkort organiseren wij nog een Seniorendansmiddag en Halloween.
Dus al met al een druk jaar voor de wijkraad. Ook hebben verenigingen in onze wijk voor
activiteiten gezorgd en straatfeesten zijn er geweest met een gezellig samenzijn.
Njoy heeft de kinderen kunnen vermaken op de vaste woensdagmiddag.
Belangrijk is ook het informeren en oprichten van Buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen.
Maar er gebeurden ook nog andere bijzonderheden, zoals de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente, de Voorzieningenplannen voor Weert-Zuid. Hart van Moesel is bezig
om hier voldoende aandacht aan te geven. Zo is ook bij de bewoners van onze wijk het
vluchtelingenprobleem niet ontgaan. Duizenden vluchtelingen die naar Europa stromen
met uiteraard ook in Weert, zie voormalige kazerne, KMS.
Zoals eerder in 2014 al aangegeven, had ik als voorzitter van de wijkraad Moesel besloten
om mijn vrijwilligersfunctie per 1 januari 2015 neer te leggen.
Toch ben ik nog een jaar langer aangebleven, want er moet toch een opvolger worden
gevonden die mijn taken zou over willen nemen.
Het kan toch zeker niet zo zijn dat er straks geen wijkraad meer is in Moesel.
> Zie volgende pagina.
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Ik heb dit besluit goed doordacht en zal met ingang van 1 januari 2016 mijn functie als
voorzitter afstaan aan een opvolger. Om gezondheidsredenen moet ik mijn bijdrage als
vrijwilliger beëindigen. Ook wil ik aangeven dat het mij niet meer de voldoening en
motivatie geeft die nodig is om dit vrijwilligerswerk goed te blijven doen.
Wij hopen als huidig bestuur dat wij enkele vrijwilligers kunnen vinden die de wijkraad
Moesel, maar zeker de wijk willen ondersteunen voor o.a. veiligheid, wonen, verkeer, sport,
ouderen, kinderen, speeltuinen, onderwijs en welzijn. Heeft iemand interesse en een beetje
tijd over, dan graag doorgeven aan ons secretariaat info@wijkraadmoesel.nl
Roland Häszler
Voorzitter

Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers

Geslaagde hobbymarkt en (kinder)braderie!
Op zondag 6 september vond voor de tweede keer de Hobbymarkt en (kinder)braderie plaats.
De kinderen (en ouders) hadden zich allemaal een plekje uitgezocht op het grasveld aan de Christinelaan
om hun spulletjes te verkopen.

Ook stonden er kraampjes waar bewoners hun hobby
hebben gepresenteerd.
Daarnaast was Wonen Limburg aanwezig met o.a. een
kookeiland, waar de bezoekers kleine gezonde gerechtjes konden bereiden, en een vrachtwagen klimtoestellen
waar de kinderen zich in konden uitleven.

Gelukkig was het droog waardoor de mensen na het rond
lopen vaak nog even bleven hangen om iets te drinken.
Het was een gezellige middag voor iedereen!
Graag willen we Wonen Limburg en alle vrijwilligers
bedanken voor hun aanwezigheid.

Verder stond er nog een leuk springkussen voor de
kleintjes en waren er wafels, popcorn en suikerspin
verkrijgbaar. Natuurlijk hadden we ook iemand geregeld
om te schminken. DJ Sendemen zorgde voor de muzikale
omlijsting.
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Op onze website www.wijkraadmoesel.nl kunt u
meer foto’s zien van deze geslaagde activiteit.
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Jeugdinloop Njoy
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Sloot het schooljaar af met een geweldige (sportieve) buurtpicknick op het terrein van de
fietscrossbaan tegenover het buurthuis aan de Christinelaan.
Voor het sportieve gedeelte zorgden de medewerkers van RABO Urban Sport Tour.
Er waren diverse sportactiviteiten zoals cross- en voetbalwedstrijden.
Voor de jeugd belegde broodjes en krentenbollen met van alles en nog wat. Zij aten wafels
en plakjes cake en dronken veel limonade want zelfs het weer werkte mee en dat maakt
dorstig. Waarschijnlijk heeft niemand meer trek gehad in de avondmaaltijd.
Ook werd Roland Siefke in het zonnetje gezet omdat hij alweer vijf jaar actief is als
vrijwilliger bij de jeugdinloop.
Jeugdinloop Njoy is een initiatief van Punt Welzijn. Het is een open inloop, bestemd voor
kinderen van groep 3 t/m 8 jaar. We knutselen, doen spelletjes, darten, spelen tafeltennis,
of tafelvoetbal. Als het mooi weer is hebben we allerlei buitenactiviteiten.
Toegang is gratis. Een enkele keer vragen we een klein bedrag voor een activiteit
buitenshuis. Ouders zijn uiteraard ook welkom, zeker als vrijwilliger.
We zijn iedere woensdag van 13.30 tot
15.30 uur in het Buurtcentrum aan de
Christinelaan (behalve in de schoolvakanties).
Wil je nog meer weten?
Neem dan gerust contact op met:
Sem Douven, jongerenwerker Punt Welzijn:
s.douven@puntwelzijn.nl, tel. 06-19010304.
Of met Ine Weegels, vrijwilliger: ineweegels@planet.nl

Nieuwkomers (baby’s)
Er zijn 29 baby’s waar wij een presentje mochten gaan brengen in de wijk Moesel.
Die werden heel leuk ontvangen en wij vonden het leuk om deze te bezorgen.
Moesel doet het goed en er worden geregeld baby’s, geboren en jammer dat de ouders,
oma’s, opa’s, tantes of omes het niet melden. Want wij kunnen alleen iets brengen als de
wijkraad het door krijgt.
De wijkraad Moesel wenst alle ouders heel veel geluk en gezondheid met hun kind.
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 met ons op. 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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Baldadigheid

Vandalisme door de jeugd
Twee weken geleden werd de wijkraad op de hoogte
gesteld dat er vernielingen waren aangebracht in de
speeltuin aan de Johan Willem Frisolaan. Er was met
een mes in de houten bank gesneden en bij een andere
bank was een plank eraf geschopt. Aan die plank zaten
twee pinnen van zeker 15 centimeter. Zeer gevaarlijk,
er spelen toch veel kleine kinderen. Een paar dagen later
werd bij de tafeltennis het blad vernield aan beide kanten.
Hier is de politie bij geroepen en er werd aangifte gedaan
van vernieling.
Dit is dus echt vandalisme en is dit nu echt nodig om
spullen in een speeltuin te vernielen waar kinderen heerlijk
kunnen spelen. Er werd op de tennistafel
gesprongen en deze braak door. Na aangifte en kenbaar
maken bij de gemeente werd heel snel een vervanging
geregeld. Compliment voor de snelle reactie en oplossing
door de gemeente.
Wijkraad Moesel
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L1 Link - Samen Limburg mooier maken!
L1 Link is er ook voor uw wijk/dorp

L1 Link is een platform waar Limburgers met mooie initiatieven en wensen elkaar vinden,
en zo Limburg nog beter en mooier maken. L1 Link is vooral bedoeld om Limburgers
met elkaar te verbinden.
zelf de middelen niet heeft. Een oude dame die iemand
zoekt om haar gezelschap te houden en een organisatie
die acteurs zoekt voor een Limburgse soapserie.

Via L1 Link kunt u initiatieven en wensen van uw wijkvereniging/dorpsraad onder de aandacht brengen of helpen
te realiseren.
L1 Link is er voor iedereen. Voor de gewone burger en voor
de professional, voor individuele personen en verenigingen
en voor instellingen en het bedrijfsleven.
L1 Link is er dus ook voor u vereniging/raad!
Bij L1 Link gaat het niet over geld, wel over helpende
handjes of materialen die voor sommige mensen geen
waarde meer hebben maar voor anderen, bijvoorbeeld
voor u vereniging/raad, juist wel.
Voorbeelden van projecten: De buurtvereniging die hulp
nodig heeft met de opknapbeurt van de speeltuin.
Een dorpsraad die advies en vrijwilligers nodig heeft voor
het opknappen van een kleinschalig openlucht theatertje
De buurtvereniging die materialen nodig heeft voor een
knutselmiddag voor de jeugd.
Maar er staan ook andere projecten op L1 Link zoals:
Een school die mensen zoekt die tijdens de vakantieperiode
hun moestuin wil onderhouden.
Een voetbalclub die dringend dakpannen nodig heeft om
het lekkende dak van het clubhuis te repareren en daarvoor

Heeft uw vereniging een wens of project die u wilt
realiseren?
Zelf een wens of project op L1 Link zetten is heel eenvoudig.
Volg de aanwijzingen op de site www.L1Link.nl en dan
wijst het zich vanzelf!
Er zijn slechts enkele voorwaarden. Zo mag het project
geen commercieel oogpunt hebben, mag er niet om geld
worden gevraagd en dient het project in Limburg gerealiseerd te worden. Als vereniging kunt u natuurlijk ook
anderen helpen. Ga naar www.L1Link.nl en met een
simpele klik verschijnt er een overzicht van welke projecten
momenteel om hulp vragen.
Als u iets kunt en wilt betekenen is het contact via L1 Link
zo gemaakt. Verder is goed te volgen wat de status is van
ieder project en L1 Link laat zien wanneer een project is
afgerond.
Heeft u vragen met betrekking tot L1 Link?
Stuur dan een mail naar L1Link@L1.nl
L1 Link is er voor iedereen, dus ook voor uw vereniging!
Samen Limburg nog mooier maken!
Doet u mee? Kijk snel op www.L1Link.nl
U kunt ons ook volgen op
https://www.facebook.com/L1Link

Brede School Moesel
Hebt u een zoon of dochter in de leeftijd van twee jaar of ouder en wilt u graag kennis
maken met de school in de wijk, neem dan contact op met dhr. Jos Ramakers,
directeur Brede School Moesel, tel.0495 - 536622.
Een rondleiding in de school, in het bijzonder in de lagere groepen is altijd mogelijk, na
telefonische afspraak.
U bent welkom op Stadhouderslaan 21, 6006GJ Weert.
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Even voorstellen:
Mijn naam is Wiel Kuntzelaers

Geboren in Tegelen in 1936, sinds 1964 woonachtig in Weert op de Frederik Hendrikstraat.
Getrouwd met Annie en
samen hebben we twee
jongens n.l. Richard van bijna 50, die woont
en werkt in Tilburg en Maurice van 46 woont in Weert op
de Mariannestraat en heeft sinds enkele maanden het
bedrijf Tuin Variant in Nederweert overgenomen.
Zelf ben ik ruim 36 jaar als vertegenwoordiger werkzaam
geweest bij Hubert Hermans levensmiddelenbedrijf dat
aangesloten was bij VIVO, later werd het Super en sinds
enkele jaren is het Jumbo.
Via voetbalclub Sportclub Irene in Tegelen ben ik bij
de atletiekvereniging terechtgekomen, daar was ik ook
11 jaar penningmeester.
In 1956 heb ik samen met mijn broer Piet en enkele
vrienden de bijna 60 jarige badmintonclub Olympia 56
opgericht, daar was ik toen 7 jaar secretaris.
Sinds ik in Weert woon ben ik vrijwel direct overgestapt
op het wielrennen en ook bij wielerclub Weert heb ik in
het bestuur gezeten als secretaris (13 jaar).
Ook heb ik met veel plezier 20 jaar snooker gespeeld.
In die periode werd ik ploegleider van de VIVO wielerploeg en hebben we 25 jaar onafgebroken bij de Nederlandse Wielerbond de NWB gereden met veel succes,
meer dan 700 overwinningen werden er behaald.
Diverse Weerter renners hebben destijds deel uitgemaakt
van de VIVO formatie o.a. Bert van Zantvoort, Wim van Mierlo,
Tjeu en Jos Raemaekers, Jack Louwers, Ton Schuman,
Twan en Fons Steuten. De wielerliefhebbers zullen zich
Fons Steuten nog goed herinneren want de sympathieke
Weertenaar was in de zestiger jaren een van beste amateurs van Nederland. In 1964 werd hij uitgekozen om met
de Telvizierploeg deel te nemen aan de Tour de France.
Helaas duurde de Tour voor Fons slechts 7 dagen want
een vervelende valpartij betekende het einde van zijn
avontuur in Frankrijk.
Fons is slechts 53 jaar geworden, want bij het begin van
een trainingstocht op 22 september 1991 moest hij uitwijken voor een overstekend kind, met fatale gevolgen.
Omdat ik veel uitslagen van de NWB wedstrijden had
verzameld besloot ik op verzoek van Maurice, een website te maken met alle resultaten van bijna alle wedstrijden sinds 1946 tot heden.
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Foto links: Weertenaar Jack Louwers samen met Olympisch
kampioen 1996 Bart Brentjens.

Het werden ongeveer 750 pagina en dat aangevuld met
1200 foto’s was het resultaat van meer dan een jaar
bijna dagelijks achter de computer. Maar het resultaat
was zeer bemoedigend want afgelopen jaar hadden we
ongeveer 105.000 bezoekers op onze site.
Helaas kon de Server het grote aantal pagina’s niet verwerken en hadden we regelmatig storingen er kwam een
nieuwe site (weer bijna 1 jaar alles opnieuw overzetten)
en wederom ging het fout.
Nu zijn we voor de derde keer een andere website aan
het bouwen en hopelijk zal het nu wel lukken, het begin
is veelbelovend dus we zijn opnieuw weer enthousiast.
Wiel Kuntzelaers
www.wielkuntzelaers.nl
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Oprichting
buurtpreventieteams

Nieuwbouw
Start nieuwbouw Regionaal Kennis en Expertisecentrum
voor speciaal onderwijs Weert is inmiddels gestart en binnenkort weten wij meer over de planningen en indelingen
over het terrein en het te bouwen centrum.

Afvalbakken in alle wijken
De wijkraden zijn al lang in gesprek met de gemeente over
de problemen met de ondergrondse afvalbakken.
Het betreft de afvalbak waar het plastic in gedeponeerd
kan worden. Het probleem is dat er meer afval aangeboden
wordt dan er in kan, met als gevolg dat de mensen het
naast de afvalbak neerzetten. Dit verdient niet de schoonheidsprijs voor de omgeving, maar mensen blijven niet op
en neer lopen met hun afval. Keer op keer blijkt die plastic
afvalbak vol te zitten.
Meerdere malen is dit probleem neergelegd bij de gemeente
waarna men met de toezegging kwam dat de afvalbak
meerdere keren per week geleegd zou worden. Dat ging
even goed maar nadat nota bene de gemeente het zelf
mogelijk maakt om meerdere producten dan alleen maar
plastic in de PMB bak te deponeren komt er ook steeds
meer afval naast de bak te staan.
Vanwege het feit dat een grotere afvalbak de nodige kosten
met zich mee brengt en de gemeente overal op moet gaan
bezuinigen heeft het volgens ons geen zin om op individuele
basis hier mee door te gaan. Tot deze conclusie zijn inmiddels diverse wijkraden gekomen.

MijnStraatJouwStraat
Leefbaarheid in onze wijk
Bijna is het weer zo ver. Deze wisselbeker gaat terug naar
MSJS en zal overhandigd worden aan de nieuwe winnaar
van beste activiteit van het jaar. Wij hebben deze beker
gewonnen door het inrichten van een fietscrossbaan aan
de Christinelaan. Dit was een behoorlijk project met hoge
kosten, maar ook met inzet van veel vrijwilligers
voor het aanplanten en verbeteren van dit
grasveld. Iedere keer is het weer leuk om de
kleine en jongere kinderen op deze crossbaan
te zien fietsen. Bedankt hiervoor aan allen.
Houd het grasveld ook schoon en laat geen
afval of hondenpoep liggen. Opgeruimd staat
netjes en het is toch ook voor onze kinderen.

Alle bewoners van Weert-Zuid hebben onlangs een brief
ontvangen over de buurtpreventieteams en de Whatsapp
groepen.
Het team, bestaande uit bewoners, heeft als taak om
één maal per twee weken preventief en actief duidelijk
zichtbaar een ronde te maken in de eigen buurt.
De deelnemers van dit team maken actief melding bij
de wijkagent van verdachte of criminele activiteiten en
adviseren de buurtbewoners over veiligheidsonderwerpen.
Dit idee komt voort uit een preventieve aanpak. Het is dus
niet zo dat de criminaliteit in de wijken is toegenomen.
In Weert-Zuid is er zelfs een daling van het aantal inbraken,
en dit willen politie en andere partners graag doorzetten,
in samenwerking met de bewoners. Oprichten van een
buurtpreventieteam kan hieraan een mooie bijdrage leveren.

buurtpreventieweert@gmail.com

WhatsApp-groepen
Via WhatsApp-groepen kunnen bewoners van de wijken
elkaar informeren over verdachte situaties.
Iedere WhatsApp-groep krijgt ook een eigen beheerder.
Via WhatsApp-groepen is iedereen meteen alert en kan er
informatie worden verzameld die belangrijk is voor de politie.
Denk bijvoorbeeld aan een fietsendiefstal, waar via de
WhatsApp-groep het signalement van de verdachte snel
gedeeld kan worden. Vervolgens kunnen de beheerders de
wijkagent rechtstreeks benaderen om bepaalde zaken bij
de politie onder de aandacht te brengen.
Aanmelden buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen
Wilt u zich aanmelden voor de WhatsApp-groep of
het buurtpreventieteam dan kan dat via
buurtpreventieweert@gmail.com
Of op de Facebookpagina ‘Buurtpreventie Weert-Zuid’.
Wijkagent Weert-Zuid
Politie | Limburg | Midden-Limburg | Weert-Nederweert
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Vrijwilligersorganisaties in Weert kunnen bij het Samenfonds0495 een sponsoraanvraag doen. Op de website van
het Samenfonds staan de criteria vermeld en vindt u het aanmeldformulier voor een aanvraag.
Het Samenfonds0495 is een initiatief van Stichting Punt Welzijn, Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK), Stichting voor Verpleeg, Verzorging - en Woonfaciliteiten Land van Horne en Stichting Sponsorwinkel Weert.
Het Samenfonds0495 werkt daarnaast samen met en wordt
gesteund door: Goed Bezig Weert en Lokale Fondsen
Nederland. Het fonds is ook steeds op zoek naar nieuwe
samenwerkingspartners! Doet U ook mee?
Het Samenfonds0495 is een stichting die ernaar streeft
mensen bij elkaar te brengen om het samen leven in de
eigen omgeving te verbeteren. Daarvoor werft het Samenfonds0495 inkomsten. Ook wil men graag samenwerken
met andere fondsen, het bedrijfsleven en serviceclubs.
Natuurlijk kunnen ook particulieren een donatie doen.
Naast het steunen van mooie en belangrijke initiatieven wil
het Samenfonds0495, uiteraard samen met andere partijen,
belangrijke maatschappelijke thema’s op de agenda zetten
en steunen. Prachtig zoals we elkaar kunnen helpen en

vaak genoeg komt er geen cent aan te pas. Materialen
beschikbaar stellen, de handen uit de mouwen steken,
advies geven: ‘t is net zo belangrijk als geld. Maar vaak is
er (ook) geld nodig.
In Weert, Nederweert en Cranendonck zijn allerlei organisaties actief om de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan
dankzij de inzet van veel vrijwilligers, subsidie van de
gemeente, eigen inkomsten en soms ook donaties.
Maar af en toe heb je een extra stimulans nodig.
Dan kan je een beroep doen op het Samenfonds0495.
Voor alle info:
info@samenfonds.nl | www.samenfonds.nl
Tel: 0495 - 697 900

Op 5 oktober jl. reikte Theo van Ekerschot, manager Punt Welzijn,
de cheques uit van het Samen-doen fonds Moesel.

Aanvragen voor het jaar 2016 dienen vóór
1 mei 2016 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.
Aanvragers ontvangen dan voor 15 juni 2016
een antwoord.

Dit jaar ontvingen een bijdrage uit dit fonds:
• Het Kindervakantiewerk Keent-Moesel (€ 400,-),
• Modelspoorvereniging Weert (€ 100,-),
• Wijkraad Moesel (€ 400,-),
• Harmonie St. Joseph Weert-Zuid (€ 400,-),
• VV de Vêrkusköp (€ 400,-)
• Participatiegroep “Hart van Moesel” (€ 400,-),
Met deze bijdrage organiseren bovenstaande organisaties activiteiten
die de onderlinge band en de leefbaarheid tussen bewoners in de wijk,
buurt of straat in Moesel bevorderen.
Heeft u nog suggesties voor activiteiten in 2016 dan kunt u hiervoor een
beroep doen op dit fonds.
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Steun bij echtscheiding
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van onze activiteiten.
Een echtscheiding is een verlieservaring die van grote invloed
kan zijn op uw leven. Het is een ingrijpende gebeurtenis,
waar u steun bij nodig kunt hebben.
In het begin is er daarvoor meestal wel gelegenheid in de
directe omgeving, maar na een tijdje wordt dat anders.
U kunt uw verhaal steeds moeilijker kwijt bij anderen, terwijl
u hier wel behoefte aan heeft.
Humanitas organiseert lotgenotengroepen voor echtscheiding. In de lotgenotengroep kunt u uw verhaal kwijt en er is
onderlinge herkenning. We praten, helpen elkaar verder en
we oefenen. Dat geeft steun en maakt sterker.
Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn o.a. ‘de scheiding en afwikkeling’, ‘emoties’, ‘herinneringen en gezamenlijk verleden’, ‘kinderen en gezamenlijke kennissen’, ‘zorgen
voor jezelf’, ‘hoe zie je de toekomst’.
De groep bestaat uit maximaal 8 personen en komt 8 keer
bij elkaar in een periode van 4 maanden en kent ervaren
begeleiders.
Hoe gaat het als ik me aanmeld?
Na aanmelding neemt de coördinator contact met u op om
een afspraak te maken bij u thuis. Aan hem/haar kunt u
kenbaar maken wat voor soort hulp u wenst. Na enige tijd
neemt de coördinator nog een keer contact met u op of
alles naar wens verloopt.
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De afdeling Weert e.o. van Humanitas bestaat 10 jaar en
voert vrijwilligerswerk uit in alle kernen van de gemeenten
Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck.
Voor een volledig overzicht van al onze activiteiten en meer
info: www.humanitas.nl/afdeling/weert

In september 2015 start weer een groep,
waarvoor u zich nog kunt aanmelden.
Humanitas Infocentrum
wo. t/m vr.: 11.00 tot 15.00 uur en za: 10.00 tot 13.00 uur
Walburgpassage 54, 6001LA Weert
T: 0495 58 63 18
rouwenverlies.weert@humanitas.nl

Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten,
die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden,
Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies.
Jaarlijks geven 18.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n
57.800 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht
iets aan hun situatie te veranderen.
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Asielzoekerscentrum Weert
Asielzoekerscentrum Weert www.weert.nl/azc
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft
bij de gemeente Weert een aanvraag ingediend om een
AZC (Asielzoekerscentrum) te vestigen in de Van Horne
Kazerne, de voormalige Koninklijke Militaire School (KMS).
De gemeenteraad van Weert heeft op 15 september 2015
haar steun uitgesproken voor de komst van het AZC.
Het gaat dan om de opvang van 1.000 personen voor
de duur van vijf jaar.
Direct na de raadsvergadering is er overleg geweest
met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
Omdat de nood zo hoog was, hebben zij per direct
(dinsdagavond) de eerste bewoners naar het AZC Weert
gebracht. Dit zijn ongeveer driehonderd asielzoekers die in
een acute noodopvang in de IJsselhallen in Zwolle en in de
kazerne in Oirschot waren ondergebracht. De verwachting
is dat in de loop van de komende dagen zeer snel meer
asielzoekers naar het Weerter AZC komen.
Omwonenden
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat omwonenden
van de Van Horne Kazerne met vragen of klachten snel bij

de juiste personen terecht kunnen. Daarom kregen zij een
brief van de gemeente met informatie en telefoonnummers.
Tweede informatieavond
Op 14 september, was er een informatieavond in het
stadhuis. Bijna 600 inwoners waren aanwezig en hebben
hun vragen kunnen stellen. Tijdens deze informatieavond
is afgesproken dat er over een maand weer een avond
voor omwonenden wordt georganiseerd. Tijdens die avond
op 22 oktober kunnen de eerste ervaringen met elkaar
worden gedeeld. De locatie en exacte invulling van deze
bijeenkomst zijn op dit moment nog niet duidelijk. Deze
worden later bekendgemaakt.
Vragen en antwoorden
De gemeente Weert heeft een speciale pagina op haar
website ingericht met vragen en antwoorden over de
opvang van asielzoekers in Weert: www.weert.nl/azc.
Enkele vragen en antwoorden die gesteld zijn tijdens de
informatieavond van afgelopen maandag zijn inmiddels
aan de website toegevoegd. De komende dagen volgt de
rest van de vragen en antwoorden.
Meer informatie
Ook de website van het COA biedt veel nuttige info:
www.coa.nl.
Via weert@coa.nl kunt u aangeven als u
interesse hebt om vrijwilligerswerk te doen.
Staat uw vraag niet op één van de websites?
Dan kunt u uw vraag ook mailen naar azc@weert.nl.
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Participatiegroep Hart van Moesel
Dat kan toch niet waar zijn!
In het concept Stadsdeelvisie Weert-Zuid staat geschreven
wat de gemeente van plan is. Daarin staat duidelijk dat de
Microhal en Buurtcentrum Moesel op termijn verdwijnen.
Tenzij er betere plannen komen die ook nog betaalbaar zijn!!
De Participatiegroep vindt het voor Weert-Zuid en Moesel
belangrijk dat het Microcomplex, of het buurtcentrum
Moesel of een ander groot gebouw beschikbaar blijft voor
grote evenementen. Het Keenterhart is te klein, qua indeling ongeschikt, heeft onvoldoende opslagruimte voor de
verenigingen en is al goed bezet. De Keenter kerk blijft kerk.
De parochiekerk in Moesel, ooit gebouwd om ook andere
activiteiten te kunnen huisvesten, blijft voorlopig ook kerk.
Het Kenniscentrum (complex bij het Palet) is in feite alleen
beschikbaar voor het bijzonder onderwijs.
Op 24 juni 2015 hebben we ons plan gepresenteerd tijdens
een wijkraadbijeenkomst voor inwoners van Moesel en werd
ons streven van harte gesteund.

Dat is mooi en nodig. En we zetten door.
De Participatiegroep Hart van Moesel, de gemeente Weert
en Wonen Limburg gaan samen een projectgroep vormen.
We gaan, op basis van de stadsdeelvisie, een uitvoeringsprogramma maken voor accommodaties als Buurtcentrum
Moesel, het Microcomplex, Oranjetref, Keenterhart.
Streven is voor de grote en wijk gebonden activiteiten een
plek te behouden voor Weert-Zuid.

KOM ALLEN!!
Op 21 oktober is er om 19.30 uur in Keenterhart een bijeenkomst, waar u als inwoner mee kunt kiezen en kenbaar
maken of u ook wilt meehelpen om uw eigen keuzes uit te
voeren. Uw steun is noodzakelijk om het gemeentebestuur
te overtuigen van uw keuzes.

De kern van de Participatiegroep Hart van Moesel bestaat uit:
Rob Corsten-Dennis Gubbels Vêrkusköp, Wim Kneepkens-Bart Janssen Harmonie St. Joseph, Jos Janssen Microbar,
Paul de Laat Wijkraad Moesel, Will Herman KBO, Mieke Crolla PUNT Welzijn, Huub Raemaekers ondernemer,
Mies van der Loo initiatiefnemer.
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Gezellige dansmiddag voor senioren
De wijkraad Moesel organiseert voor alle senioren uit onze wijk een dansmiddag. Natuurlijk zijn ook
de bewoners uit alle andere wijken en kerkdorpen van Weert van harte welkom!
Deze gezellige middag zal plaatsvinden op zondag 22 november van 13.30-17.00 uur
in het Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25. De zaal gaat open om 13.00 uur. De entree is gratis!
Programma
• De middag begint om 13:30 uur en
duurt tot 17:00 uur. De zaal gaat
open om 13:00 uur;
• Ontvangst door leden van de wijkraad met een kop koffie of thee en
een heerlijk stuk Limburgse vlaai;
• Op gezellige dansmuziek kunt u,
met of zonder partner, de hele middag met de voetjes van de vloer
gaan.

Dus, lijkt het u leuk om samen met leeftijdsgenoten
lekker actief bezig te zijn, gezellig een praatje te maken
en andere mensen te leren kennen, kom dan op zondag
22 november een kijkje nemen.
Heeft u nog vragen of tips, neem dan gerust
contact op met Nelly v.d. Voort (organisatie),
ammvoort1951@kpnmail.nl (tel.nr. 06-30085155),
of met het secretariaat, info@wijkraadmoesel.nl
(tel.nr. 06-10361838).

Tot zondag 22 november!

Senioren van Moesel, bedankt voor de leuke en positieve reacties die we de
afgelopen periode over dit nieuwe initiatief hebben mogen ontvangen!
Bij voldoende animo zal er ook zeker een vervolg komen.

gratis
entree

Kaarten
Houdt u ook zo van kaarten? Dan bent u iedere woensdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur van harte welkom in de Oranjetref, Oranjeplein 1B.
Nu zijn er al een aantal mensen die Rikken. Mocht u dat ook willen doen of heeft u de
voorkeur voor een ander kaartspel, dan kan dat bij voldoende deelnemers ook worden
gedaan. Er zijn meerdere tafels beschikbaar.
Kom gewoon eens een keer binnenlopen, allicht dat ook u hier al kaartend een aangename tijdsbesteding zult vinden.

Gezocht
Wij, wijkraad Moesel, zijn nog op zoek naar vrijwilligers!
Bewoners, heeft u een paar uurtjes per maand vrij en vindt u het leuk om hand- en
spandiensten te verrichten bij één van onze commissies, laat het ons weten!
Dit kan via e-mail: info@wijkraadmoesel.nl
www.wijkraadmoesel.nl
Wij zijn graag bereid om uw vragen te beantwoorden.
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Bewonersavond 2015
Op woensdag 24 juni 2015 was er een bewonersavond
in het buurtcentrum aan de Christinelaan
Programma was o.a.
• Ontvangst met koffie/thee en een overheerlijke cake.
• Powerpresentatie door het regionaal kennis en expertisecentrum Beatrixlaan.
• Evaluatie van de georganiseerde activiteiten m.b.t.
De veiligheid in Moesel m.m.v. de politie.
• Korte pauze en hierna de presentatie van de voorzieningenplannen Weert-Zuid, Hart van Moesel
Tijdens deze avond konden bezoekers en belanghebbende
vragen stellen en informatie krijgen over de diverse onderwerpen. Hiervan werd ook goed gebruik gemaakt en er
was menige discussie. Maar 25 mensen waren aanwezig.
Helaas was het teleurstellend dat zo weinig bewoners
belangstelling hadden voor deze avond, maar het laat

ook zien dat de meeste bewoners in onze wijk weinig tot
geen interesse hebben hoe de toekomst in onze wijk gaat
uitzien. Maar ook is er weinig tot geen belangstelling voor
het werk wat alle vrijwilligers van de wijkraad het hele jaar
presteren. Vrijwilligerswerk voor een beter, veiliger en schoner wijk. Wij mogen toch wel trots zijn dat wij op Moesel
wonen, toch. Laat dat ook af en toe eens blijken en kom
naar een activiteit of toon een beetje interesse in richting
wijk en ook voor onze vrijwilligers.
Bent u niet tevreden met alles wat er in de wijk gebeurd,
of hebt u goede ideeën voor een activiteit of een oplossing
van een probleem. Kom dan en laat het ons weten of meld
je aan in het bestuur van onze wijkraad. Wij kunnen altijd
vrijwilligers gebruiken die ons ondersteunen.
Stichting wijkraad Moesel
www.wijkraadmoesel.nl
info@wijkraadmoesel.nl

Inbreker kiest vaker voor schuurtjes
De politie krijgt steeds vaker te maken met inbraken in schuurtjes.
Dieven breken steeds vaker schuurtjes in de achtertuin
open. Daar staan regelmatig waardevolle spullen zoals elektrische fietsen, motoren of zitmaaiers, terwijl de schuurtjes
vaak niet of nauwelijks zijn afgesloten.
Inbrekers maken misbruik van het feit dat bewoners het
minder nauw nemen met de beveiliging van schuurtjes.
Ze hebben vaak zulke slechte sloten dat ze heel gemakkelijk zijn open te breken. Maar ook blijkt regelmatig dat deze
helemaal niet worden afgesloten. Schuurtjes en tuinhuisjes
zijn eigenlijk altijd al een populair doelwit geweest.

Zeker de laatste jaren ligt het zwaartepunt van de inbraakpreventie maatregelen vooral bij de woning. De schuren,
bergingen en achtertuinen krijgen veelal een lagere prioriteit.
1-1-2 bij verdachte situaties
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan, is een misverstand.
Ook als iemand getuige is van een misdrijf of verdachte
situaties ziet in een woning- of werkomgeving dan kan
1-1-2 gebeld worden. Met een beschrijving van het misdrijf,
de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie
komen! De centralist van de Meldkamer kan tevens een
Burgernetactie starten, zodat agenten samen met deelnemers van Burgernet kunnen uitkijken naar inbrekers.
U kunt zich zelf ook aanmelden bij Burgernet. U kunt dan
worden gevraagd om uit de kijken naar een persoon of
voertuig bij een inbraak, beroving, aanrijding of vermissing
bij u in de buurt.
Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl.
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Nieuws vanuit het Gezondheidshuys
Voorlichting bijeenkomst Diabetes:
“Een stap vooruit met Diabetes”
Op woensdag 7 oktober heeft er een informatie avond
plaatsgevonden in Buurtcentrum Moesel met als onderwerp: “Een stap vooruit met Diabetes”. Het thema was
goede voetzorg en het belang van bewegen bij Diabetes.
Een viertal disciplines verbonden aan het Gezondheidshuys
hebben, ieder vanuit zijn/haar eigen vakgebied, een presentatie gegeven over het belang van bewegen en goede
zorg voor de diabetische voet.
Huisarts R. Janssen legde uit hoe waarom bewegen (extra)
goed is voor mensen met diabetes.
Daarna vertelde medisch pedicure Toos Mennen wat zij
aan voetproblemen kan doen, zodat patiënten zonder pijn
kunnen lopen. Waarom is de voetscreening zo van belang?
En met wie wordt allemaal samengewerkt om optimale
voetzorg te leveren aan u als patiënt?
Podotherapeut Nancy Verhoeven nam het stokje over en
vertelde over het belang van stabiele en pijnvrije voeten bij
diabetes. De vele behandelmogelijkheden werden toegelicht.
Zo kwamen schoenkeuzes, tape technieken, Siliconenorthesen en steunzolen aan bod.
Jouwfysio eindigde de avond met een presentatie die als
titel “Bewegen als medicijn” meekreeg.
Wendy Clement benadrukte dat het beweegprogramma
voor diabetici zich niet alleen op sporten richt, maar ook
op activiteiten uit het dagelijks leven.
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JouwFysio biedt een op maat gemaakt beweegprogramma
waarin de diabetespatiënt wordt begeleid naar zelfstandig
sport of bewegingactiviteit in de thuissituatie. Onder het
genot van een kopje koffie en een verantwoorde lekkernij
was er vervolgens voldoende gelegenheid voor het stellen
van vragen.
Ook de andere disciplines uit het Gezondheidshuys waren
hiervoor aanwezig.
Veranderingen in de Zorg 2016
Halverwege november tot aan eind december is het weer
mogelijk om van zorgverzekering over te stappen. Tijdens
Prinsjesdag zijn de wijzigingen voor de zorgpremie, eigen
risico, zorgtoeslag en inhoud van het basispakket bekend
gemaakt. Zo zal het eigen risico met 15 euro stijgen naar
een bedrag van 385 euro.
Verwacht wordt dat zo’n 1.4 miljoen Nederlanders gaan
wisselen van zorgverzekeraar. Reden om te wisselen zijn
een lagere totale premie bij de nieuwe zorgverzekeraar of
een wijziging in het te verwachten zorggebruik.
Het is altijd verstandig de nieuwe polis goed te bestuderen
op wijzigingen, en of overstappen voor u de juiste optie is.
Meer informatie is te vinden op www.zorgwijzer.nl
Herstart ADHD-sneldiagnostiek bij kinderen
bij MediPsy, locatie SJG
Nu de scholen weer volop draaien, kunnen kinderen en
jongeren met aandachtsproblemen of opvallend gedrag
weer terecht voor sneldiagnostiek in het SJG te Weert.
Hierbij wordt het kind op 1 ochtend onderzocht door een
kinderarts en een kinderpsycholoog.
Vragenlijsten aan ouders en leerkracht brengen het gedrag
van het kind thuis en op school in kaart.
Ouders krijgen diezelfde dag nog een voorlopige diagnose
met bijpassend behandeladvies.
Raadpleeg voor meer info: www.medipsy.nl
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SPINN-INN MARATHON
6 & 7 NOVEMBER 2015
Locatie:
Aanvang:

MFA Keenter Hart
St. Jozefskerkplein 3, Weert
vrijdag 6 november 19.00 uur

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2015 wordt in het
Keenter Hart in Weert voor de 5e keer de Spinn-inn
Marathon ’24 uur voor Peramiho’ georganiseerd.
Een evenement van maar liefst 24 uur, waarvan de opbrengst
volledig ten goede komt aan de projecten van de Weerter
stichting ‘Stichting Peramiho’. Deze stichting is actief in en
rondom Peramiho, een dorpje in Zuid-Tanzania.
Tijdens het evenement houden dertig (bedrijven)teams
gedurende 24 uur, ieder één fiets in beweging.
Enthousiaste instructeurs slepen de deelnemers er doorheen met hun eigen muziek. Ook is er live muziek aanwezig
om de sfeer en het moraal goed te houden.
Doel
Het doel van de Spinn-inn Marathon is om geld in te zamelen
voor het St. Anna’s Health Center, een klein ziekenhuis in
Uwemba (Zuid-Tanzania). Dit ziekenhuis richt zich vooral
op de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen, baby’s
en kinderen tot 5 jaar. Dit jaar wordt gefietst voor de aanschaf van 50 ziekenhuisbedden en een nieuwe jeep.
De ziekenhuisbedden zijn versleten en de oude jeep heeft
het na 26 jaar trouwe dienst begeven. De jeep wordt ingezet
tijdens mobiele klinieken (als mobiel consultatiebureau) en
in noodgevallen als ambulance.
Organisatie
Deze lustrumeditie wordt georganiseerd door de ‘Vrienden
van Peramiho’. Deze vier vrienden zijn in 2014 meegeweest met een sponsorreis naar het dorpje Peramiho.
“We hebben met eigen ogen de harde noodzaak van het
ondersteunen van de projecten gezien” vertellen de vier
vrienden Olof-Jan Buunk, Léon Stultiëns, Gerjan van Berlo
en Gé Moonen.
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Massage
Tijdens de ‘24 uur voor Peramiho’ staat ook een team van
professionele masseurs klaar. Niet alleen de deelnemers
maar óók bezoekers van het evenement kunnen bij de
masseurs terecht voor een ontspannende massage.
De masseurs hebben een opleiding gevolgd bij fysiotherapeute Olga Schmitz (www.massage-cursus.info).
De opbrengst van massages gaan in zijn geheel naar de
projecten.
Loterij
Na afloop van de Spinn-inn Marathon wordt een loterij
gehouden waarbij diverse mooie prijzen te winnen zijn.
Meer informatie over het evenement kunt u vinden
op www.24uurvoorperamiho.nl.
Maar u kunt ook een mail sturen naar
Léon Stultiëns: leon.stultiens@24uurvoorperamiho.nl
Meer informatie over de stichting vindt u op
www.moniquehelpt.nl
Of stuur een mail naar info@stichtingperamiho.nl
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Kern met Pit

Kent u mensen die een idee voor hun buurt of wijk hebben?
Via de wedstrijd Kern met Pit kunnen zij met hun burger-initiatief aan de slag om een idee
voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen
aan de wedstrijd. Gedurende het uitvoeringsjaar staat KNHM voor hen klaar met tips en
met contacten uit hun netwerk. Hebben zij hun doel bereikt? Dan ontvangen ze het predicaat Kern met Pit en duizend euro.
Uw medewerk¡ng
Om zoveel mogelijk burgers te bereiken, wil ik graag uw medewerking vragen. Wilt u Kern
met Pit kenbaar maken binnen uw organisatie en netwerk via de meegestuurde folders?
Daarmee stimuleert u bewoners om hun leefomgeving te verbeteren en stelt u hen in de
gelegenheid daar waardering voor te ontvangen.
lnschrijven voor Kern met Pit
Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen zich inschrijven tot en met 31 oktober 2015.
Wilt u meer weten?
Ga dan naar www.kernmetpit.nl of neem contact op met KNHM via 026-445 5146.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kleinschalige Kinderopvang Noor(tje)
Ik ben Silvia Geeraets, ben 40 jaar en moeder van
twee kinderen. Ik bied professionele opvang en heb
ruime ervaring qua kinderopvang. Ben in het bezit
van EHBO diploma. Sinds 21-09-2015 ben ik zelf
gastouder geworden. Ik ben zeer gemotiveerd en
toegewijd. In een warme huiselijke sfeer worden
maximaal 5 kinderen van 0 tot 4 jaar in een groep
opgevangen. Er is persoonlijke positieve aandacht
voor uw kind, zijn of haar ontwikkeling en de
ontwikkeling binnen de groep.

Flexibel

•		06.30 uur tot 18.30 uur, m.u.v. feestdagen en
		vooraf geplande vrije dagen.
•		U betaalt alleen de afgenomen uren.
•		Recht op teruggave van Belastingdienst
		(kinderopvangtoeslag).
•		Aangesloten bij Gastouderbureau Het Liefbeestje.
•		Ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang
		nr: 227461150.

Graag wil ik u verder informeren:
silvia.geeraets@gmail.com of
06 - 49761463
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Dialect lezen en schrijven
door Beppie Ottenheim
Columns en verhalen schrijven is een grote hobby van me. Na het volgen van diverse
cursussen creatief schrijven, zag ik een advertentie van Veldeke Wieërt in de Trompetter;
dialect lezen en schrijven. Dat leek me wel wat. Immers, net als velen met mij, vind ik dat
ons Weerter dialect niet verloren mag gaan.
Ik dacht, dat doe ik wel even, het is uiteindelijk mijn moerstaal.
Dat viel vies tegen, maar het was wél heel leuk om te doen!
Begint het bij jou ook te kriebelen na het lezen van onderstaande
Ri-jbewiês
verhaaltjes in ons mooie Weerter dialect?
Hou dan de Trompetter in de gaten of kijk op
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Oproep
• Hebt u (leuke) opmerkingen of ideeën?
• Hebt u een lekker recept waarvan u denkt
dat wijkbewoners dat ook lekker zullen 		
vinden?
• Hebt u altijd al een stukje willen schrijven
voor de wijkkrant?
• Hebt u gedichten in een la liggen die 		
smeken om gelezen te worden?
• Hebt u andere zaken die u met ons wilt 		
delen?
Wij horen graag van u

Beej os oppe straot
Beej os oppe straot esj êrg gezellig. En ich
kan ’t wete, want ich
woeën d’r al bekans mien hieël laeve. ’s Wîn
tjers zeeje deindânger neet zoeëvöl, want vae loupe de deur
neet plat. Mer soeëmers,
as ederein hei-jop aanne gang gieët in de
heûfkes, wurtj d’r vlot
’n moel gebuurtj.
Zoeëas overal he-jje ouch beej os oppe stra
ot mînse al allerlei-j
soorte en maote. Groofwég ki-jje ze in ’n
paar categorieje ongerverdaele.
De ‘vrîntjelikke’, deej zegke uch belaefdj goo
jendaag en laote
’t daobeej. De ‘véngnaze’ deej gaer alles van
uch wille wete en
woeëvan dejje wétj det ’t geliêk weer wieter
de straot over gieët.
De ‘gelegenheidsbuurters’deej gaer efkes
zanikke, mer allein
asj zoeë uutkeumtj en deej d’r gein gewuuë
ndje van make. De
‘nowsgierige’, deej herkintje aan de bewegen
dje gerdiêne. Ze
kome ouch drek nao boete as d’r ’n paar
mînse staon te buurte,
want ze wille vöral niks misse van ‘t lest
e noets. De ‘aojhoore’,
daomej lajje uch te börste, umdet ze de sme
rigste möpkes op ’n
smeujigge méneer kinne vertelle. De ‘einzelg
ängers’ deej hieël op
eur eîge zeen en woeë dejje gein huuëgdje
van kriegtj.
En noow vraogtjae uch neteurlik aaf in wel
ke categorie ich
thoêshuuër? Ich zoeëj zegke: “Kotj’s kieke,
d’r staon ’n paar hoêze
te koup.

E-mail: info@wijkraadmoesel.nl of kijk op
onze website www.wijkraadmoesel.nl
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Zet een streep
door discriminatie

Hoe blokkeer ik mijn
bankpas of creditcard?

Op 2 september heeft minister Plasterk het startschot
voor de nieuwe landelijke antidiscriminatiecampagne
“Een streep door discriminatie” gegeven.
Deze campagne heeft tot doel de bewustwording over
discriminatie en de meldingsbereidheid te vergroten.
Naast deze brede koepelcampagne komen er deelcampagnes over specifieke vormen van discriminatie.

Is uw pinpas of creditcard gestolen, neem dan direct
contact op met uw bank om de passen te blokkeren.
Zo voorkomt u dat de dader geld opneemt met uw pas.
Hieronder vindt u contactgegevens van de
verschillende banken.

P
P
P
P
P
P
P
P
P

De campagne neemt artikel 1 van de Grondwet als
uitgangspunt en richt zich op alle discriminatiegronden.
De nadruk ligt op het besef dat discriminatie niet acceptabel is en actie te ondernemen als het voorkomt.
Dit kan door discriminatie te melden als slachtoffer of als
getuige. Maar óók door te erkennen waar we zelf (onbewust of onbedoeld) discrimineren en daar verandering in
brengen.

Graswinkel

-

Moesel

-

Bankpas (m.u.v. ING) 0800-0313
Bankpas ING 058-212 6000
Mastercard (m.u.v. ING) 030-283 5555
Mastercard ING 058-212 6000
American Express card 020-504 8666
American Express cheques 0800-022 0100
Thomas Cook Card 0800-022 8630
Visa Card 020-660 0611
Diners Card 020-654 5511

Keent

-

Rond de Kazerne

Kiezen voor Weert-Zuid!

“Inwoners geven richting aan de wijk”
Wanneer?

Woensdag 21 oktober 2015

Hoe laat?

Aanvang om 19.30 uur

Waar?

MFA Keenter Hart, Sint Jozefkerkplein 3

18

Oktober 2015, Jaargang 16, nummer 3

WIEËRT, MEI 2015

Beste vastelaovundjveerders,
Heejbeej doon vae uch hieel gaer oees data towkaome vör ut
vastelaovundjsezoeën 2015-2016.

za

14-11-2015 19.00 oor

Heilige mis in de Sint Josephkerk te Keent

za

14-11-2015 20.11 oor

Oeëpening seizoen 2015/2016 in Keenterhart, St. Jozefskerkplein

vr

20-11-2015 ??.?? oor

Ontgreuning aod-adjudanten 2015

vr

27-11-2015 ??.?? oor

Ontgreuning aod-preens 2015

vr

08-01-2016 19.00 oor

Oetroope jeugdpreens, aansloeëtendj disco

za

09-01-2016 20.11 oor

Oetroope preens, aansloeëtendj disco en gastoptraejes

do

14-01-2016 19.30 oor

1e boonte aovundj in buurthoês Moêsel

vr

15-01-2016 20.00 oor

2e boonte aovundj in buurthoês Moêsel

za

16-01-2016 20.00 oor

Gala boonte aovundj in buurthoês Moêsel

zo

17-01-2016 13.30 oor

Wichter boonte middig in buurthoês Moêsel (1 x 11 jaor)

za

23-01-2016 20.11 oor

Kuit op Zuid in buurthoês Moêsel

zo

24-01-2016 12.30 oor

Preenseresepsie in buurthoês Moêsel

do

28-01-2016 13.30 oor

Seniorenmiddig in buurthoês Moêsel

za

30-01-2016 19.00 oor

Jeugdboorebal in buurthoês Moêsel

za

06-02-2016 13.30 oor

Femilie-optocht, aansloeëtendj hosmiddag in buurthoês Moêsel

za

06-02-2016 20.11 oor

Preensebal in buurthoês Moêsel

ma 08-02-2016 14.11 oor

Baggemiddig; verkusgezellig in buurthoês Moêsel

di

Ballonne knallebal en abdikatie in Keenterhart, St. Jozefskerkplein

09-02-2016 17.30 oor

ma 01-02-2016 20.00 uur

Lambieck knoup

www.verkuskop.nl
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Wetenswaardige informatie en adressen
0495 - 57500 	Gemeente Weert (geluidshinder/klachten openbare ruimte)
434800

Storing GS en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)

0495 - 697900

Punt Welzijn - info@puntwelzijn.nl

0900 - 8844 	Meldpunt Jeugd
0800 - 1881

Wonen Limburg

088 - 6560600 	Alg. Maatschappelijk Werk
0800 - 1682

Storing tv (Kabel)

0800 - 0233040

Storing Water

0900 - 8844

Politie. Wijkagent - Politie | Limburg | Midden-Limburg | Weert-Nederweert

Activiteitenagenda wijkkrant
Kienen
Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren
V.V. De Vêrkusköp 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!

Servicelijn
De Servicelijn van de gemeente Weert is bereikbaar op
tel. 57 50 00. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Info
Kijk voor meer informatie op onze website
www.wijkraadmoesel.nl.

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

	november
Vrijdag 6 en zaterdag 7 november
Spinnin’ Marathon voor Peramiho
Keenter Hart
Aanvang: vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 19.00 uur
Zaterdag 14 november
Opening Vastelaovundjsezoen 2015/2016 V.V. De Vêrkusköp
Heilige Mis in St. Josephkerk, Keent, aanvang 19:00 uur
Feestavond Keenter Hart, aanvang 20.11 uur
Zie voor overige data artikel elders in de wijkkrant
Zondag 22 november
Dansmiddag voor Senioren
Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 13.30 uur tot 17.00 uur
Entree gratis!
Zie ook artikel elders in de wijkkrant

