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Berichten van het bestuur 

Beste bewoners van de wijk Moesel en andere geïnteresseerden,

Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van voorzitter Roland Häszler. Als wijkraad 
willen we Roland nogmaals bedanken voor alle tijd die hij heeft besteed aan en voor de 
wijkraad. We zullen zijn inbreng en aanwezigheid dan ook zeker gaan missen. Van mijn 
mede bestuursleden heb ik het vertrouwen gekregen om zijn plaats in te nemen. Ik zal dan 
ook mijn best doen om de rol van Roland zo goed mogelijk over te nemen.

Ook dit jaar zullen wij als wijkraad weer ons uiterste best doen om in Moesel activiteiten 
te organiseren, plannen te overzien en wanneer nodig de gemeente aan te spreken op 
besluiten en ontwikkelingen in de wijk. Maar dit kunnen we niet alleen. Als wijkraad zijn we 
actief op allerlei gebieden, maar als u ideeën, opmerkingen of commentaar heeft op zaken 
die er in uw buurt spelen, dan horen wij die graag. Wij staan altijd open voor onze wijk-
bewoners en gaan hierover graag met u in gesprek.
Ook zoeken wij nog altijd betrokken bewoners die ons willen ondersteunen tijdens activi-
teiten, maar ook als bestuurslid.

Paul de Laat,
Voorzitter wijkraad Moesel
Lid commissie Sport, Onderwijs en WelzijnI
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Ik ben Paul de Laat, opgegroeid in Ospel en woon sinds 2009 samen met mijn vrouw

 in Moesel. Na bijna 6 jaar, 2 kinderen en een hond woon ik hier met veel plezier.  

 Je woont dichtbij de voorzieningen, maar hebt toch voldoende ruimte en rust.

   Wat ik de afgelopen 6 jaar heb gemerkt is dat veel mensen in Moesel er lang 

    wonen en dat het een prettige wijk is met veel voorzieningen en mogelijkheden. 

Ook is de wijk inmiddels erg gemengd. Er wonen veel jonge stellen (let maar eens 

op de geboorte bordjes), maar ook veel mensen die er al meer dan 60 jaar wonen. 

En dat maakt dat er een prettige sfeer is. Ik heb gemerkt dat het voor de sfeer in een 

buurt ook heel erg belangrijk is dat je je buren kent. Wij hebben ons de afgelopen 

jaren dan ook ingezet om mensen samen te brengen door middel van de activiteiten 

die we telkens weer organiseren en ondersteunen.

Ik hoop dat we hier in Moesel 
nog lang prettig kunnen wonen en leven!
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nieuwkomers (baby’s)
De afgelopen periode hebben we weer een aantal pasgeboren baby’s en hun ouders 
kunnen verrassen met een presentje. We werden steeds heel enthousiast ontvangen. 
De wijkraad Moesel wenst alle ouders heel veel geluk en gezondheid met de kleine.

Wij willen graag alle baby’s die in de wijk Moesel geboren worden verwelkomen. 
Dus, 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.
Contactpersoon: nelly van de Voort, email: ammvoort1951@kpnmail.nl

jeugdinloop njoy 

commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

Jeugdinloop Njoy is een initiatief van Punt Welzijn. Het is een open inloop, bestemd 
voor kinderen van groep 3 t/m 8. We knutselen, doen spelletjes, darten, spelen 
tafeltennis of tafelvoetbal. Toegang is gratis.  
Voor activiteiten buiten het Buurtcentrum Moesel vragen we een kleine bijdrage. 

Het jaar 2015 werd 

afgesloten met het maken 

van snoephuisjes van 

ontbijtkoek, cake en allerlei 

zoetigheden. Natuurlijk 

kwam van het snoepgoed ook 

veel in de mondjes terecht 

i.p.v. op de huisjes. 

iedere woensdag 

van 13.30-15.30 uur 

Buurtcentrum

aan de Christinelaan

Tot ziens!

Met Sinterklaas hadden we een sportieve activiteit, namelijk “apenkooi” in de sport-
accommodatie van Markeent. Daar kon een heus Pietendiploma behaald worden.  
In oktober brachten we een bezoek aan openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert 
waar van alles te doen was. Je ziet daar hoe de mensen leefden rond 1900 zonder alle 
luxe van de huidige moderne tijd. Eerst hebben we zelf stroop gemaakt en iedereen 
mocht zijn eigen potje mee naar huis nemen. Ook hebben we appelsap gemaakt en 
natuurlijk ook van geproefd; was lekker. Verder mochten we assisteren in de smederij 
en touw maken. Het wassen op een wasbord, het daarna door de wringer halen en dan 
ophangen trok ook veel belangstelling. 
Het was een heel leuke maar vooral ook leerzame middag.

Ouders zijn van harte welkOm, OOk als vrijwilliger.

Vindt uw zoon of dochter het leuk 
om nieuwe vrienden te maken en 
lekker actief bezig te zijn? 
Dan zit je bij Jeugdinloop njoy 
aan het goede adres!
Wil je meer weten over njoy? We 
zijn iedere woensdag van 13:30 
tot 15:30 uur in het buurtcentrum 
moesel aan de Christinelaan (be-
halve in de schoolvakanties) of 
neem contact op met: Sem Dou-
ven, jongerenwerker Punt Welzijn: 
s.douven@puntwelzijn.nl, tel. 
06-19010304 of met ine Weegels, 
vrijwilliger: ineweegels@planet.nl.



Waarom wordt er zoveel vernield??? 
Wij, vrijwilligers van de wijkraad Moesel, zetten ons op 
velerlei gebied in voor de bewoners van Moesel. Dankzij 
de subsidie die we hebben ontvangen van de gemeente 
en de inzet van vrijwilligers hebben we onder andere de 
fietscrossbaan aan de Christinelaan voor de jeugd gerea-
liseerd. 

Helaas constateren wij regelmatig vernielingen 
zoals het kapot maken van het hekwerk, het uittrek-
ken van pas gepote planten en het vernielen van de 
tuinbank.  
Waarom is de jeugd zo baldadig?
Kennen zij de normen en waarden nog?
Bewoners en omwonenden, zouden jullie hier een 
bijdrage aan willen leveren? Dit kunt u doen door de 
wijkagent te bellen, tel.nr. 0900-8844.
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Baldadigheid- Vandalisme 
door de jeugd

Halloween viering
Ondanks de herfstvakantie was het weer een gezellige drukke 
middag. Er waren 150 kinderen en er bleven ook veel ouders die het gezellig 
vonden. De kinderen konden weer lekker spelen en er waren verschillende 
          spellen zoals eendjes vangen voor de kleintjes, midgetgolf, pijl en boog 
schieten en kurk schieten. Een groot succes is altijd weer het in het donker onder 
 de tafels kruipen. De kinderen kregen ranja en wat lekkers en om half  vijf was het 
jammer genoeg weer afgelopen. Bij het naar huis gaan kregen de kinderen nog 
wat lekkers mee. 

Wijkraad Moesel 
Nelly v.d. Voort, commissie jeugd

DANKzIJ DE VRIJWILLIgERS WAS HET WEER EEN 

gESLAAgDE MIDDAg, BEDANKT ALLEMAAL! 

zONDER HEN KuNNEN WIJ DIT NIET ORgANISEREN.

28 oktober 

2015
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klachten melden 
bij de gemeente, hoe werkt dat?

Hebt u klachten over:
• Stoeptegels die ongelijk liggen 
• gaten in het asfalt 
• Straatverlichting 
• Hondenpoep
• groen, bomen en struiken 
• zwerfafval 
• Ongedierte
• Riolering 
• Straatmeubilair 
• Toestand van speelmateriaal 
• Parkeren?

Dan kunt u die melden bij de gemeente via 
telefoonnummer (0495) 575000.
u kunt klachten ook melden met behulp van 
een digitaal formulier.

Online melden werkt als volgt:
• ga naar www.weert.nl
• Op de startpagina (home) klikt u op het 
 icoontje ‘klacht/melding’ 
• u krijgt op de pagina ‘Melding openbare 
 ruimte’ uitleg over de gang van zaken.
• Voor het melden van uw klacht klikt u 
 op ‘digitaal formulier’
Het is handig als u uw bsn-nummer bij de hand 
houdt.

Nieuw melden via de app!
u kunt uw klacht ook doorgeven op uw 
Smartphone via de ‘Met ons in Weert’ app.

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

Buurtpreventie 
actie groot succes

Team buurtpreventie Weert-zuid organiseerde op dinsdag  
5 en woensdag 6 januari een promotie actie in Weert-zuid.  
Tijdens deze actie wierf het team nieuwe buurtbewoners 
voor de WhatsApp groepen van buurtpreventie. gedurende 
twee dagen stond het team met een buurtterras van Punt 
Welzijn in de wijken Moesel en Keent. Voordat de actie werd 
georganiseerd, stond de teller voor de WhatsApp groepen in 
Weert-zuid op ruim 500 deelnemers. Tijdens de twee dagen 
durende actie haalde het team bijna 100 aanmeldingen op, 
waarmee de teller nu op ruim 600 deelnemers staat!  
Dat vindt het team natuurlijk fantastisch. 
Dankzij buurtpreventie en de WhatsApp groepen hebben de  
inwoners van Weert-zuid al een aantal successen geboekt  
in samenwerking met de politie en de gemeente. zo werden 
inbrekers snel aangehouden, nadat er berichten rond werden 
gestuurd in WhatsApp groepen. Buurtbewoners informeren 
elkaar snel, wanneer er verdachte situaties spelen in de wijk. 
Daarbij wordt het SAAR principe gebruikt: Signaleren,  
Alarmeren, Appen en Reageren. Het aantal inbraken is  
maar liefst met 50% gedaald! 

Veel ogen zien natuurlijk veel meer!
Wilt u zich ook aanmelden voor  
Buurtpreventie Weert-zuid en een  
verschil maken in uw wijk? 
Stuur dan een mailtje naar buurtpreventieweert@gmail.com  
of een bericht naar 06-17386635. (Vermeld altijd uw naam, 
volledige adresgegevens e-mailadres en gsm-nummer).
Mocht u interesse hebben om zich aan te sluiten bij 
WhatsApp-groep dan kunt u zich ook aanmelden via  
buurtpreventieweert@gmail.com of op de  
Facebookpagina ‘Buurtpreventie Weert-zuid’. 

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

VEEL SuCCES!
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contact & openingstijden

Stadhuis Wilhelminasingel 101, 6001 gS Weert
 Postbus 950, 6000 Az Weert
 Tel. 14 0495, vanuit het buitenland: +31 495 575 000. 

Adres  Onze publieksbalies en vakafdelingen werken alleen op afspraak.
 Maak online een afspraak! 

E-mail u ziet meteen welke tijden beschikbaar zijn en kunt de afspraak plannen 
 wanneer het u het beste uitkomt.
 gebruik het e-mailformulier of gemeente@weert.nl.

 14 0495, vanuit het buitenland: +31 495 575 000. 
 
 Normale telefonische bereikbaarheid
 Maandag : 8.30 uur tot 17.00 uur.
 Dinsdag : 8.30 uur tot 17.00 uur.
 Woensdag : 8.30 uur tot 17.00 uur.
 Donderdag : 8.30 uur tot 17.00 uur.
 Vrijdag : 8.30 uur tot 12.30 uur.
 
Buiten deze tijden is de gemeente bereikbaar voor spoedgevallen 
(u krijgt een bandje, maak dan de juiste keuze). 
u kunt ook vragen om terug gebeld te worden. 
Voor de media is er een apart telefoonnummer.
Alle publieksbalies en vakafdelingen werken op afspraak. 
Bij de informatie- en servicebalie in de hal van het stadhuis kunt u zonder afspraak terecht 
voor algemene vragen of het ophalen van een rijbewijs, ID-kaart of paspoort. 
(Controleer of uw document klaar ligt). u kunt hier terecht op de volgende tijden:

Openingstijden  Normale openingstijden:
 
 Normale openingstijden informatie- en servicebalie:
 Maandag : 8.30 uur tot 19.30 uur.
 Dinsdag : 8.30 uur tot 17.00 uur.
 Woensdag : 8.30 uur tot 17.00 uur.
 Donderdag : 8.30 uur tot 19.30 uur.
 Vrijdag : 8.30 uur tot 12.30 uur.
 
Fax (0495) 54 15 54
Website www.weert.nl
Twitter www.twitter.com/gemeenteweert of @gemeenteweert
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commiss ie  onderw i j s ,  Spor t  en  We lz i j n

Bijeenkomst Woonvisie in de Brede School

De Brede School zat ook weer goed vol met inwoners 
uit Moesel die graag wilde meedenken over de toekomst 
van de wijk. Het was een erg prettige en opbouwende 
bijeenkomst waarbij iedereen ook meedeed in de discussie.
Tijdens de avond kregen de bewoners de kans om hun 
prioriteiten aan te geven. Dit werd gedaan door middel van 
stickers die de bewoners konden plakken op de onder-
werpen die zij de meeste prioriteit wilden geven.

Resultaten
Het was op de avond zelf al mogelijk om een beeld te 
krijgen welke onderwerpen de bewoners het meeste 
van belang vonden, maar omdat de bewoners waren 
verdeeld over 4 groepen was de uitslag niet precies te 
voorspellen. 
Echter heeft de gemeente alle stemmen opgeteld. 
Hieronder staan de 3 maatregelen en onderzoeken waar-
van de bewoners vonden dat deze de hoogste prioriteit 
zouden moeten krijgen.

Top 3 maatregelen
1 Voortuintjes Anna van Burenstraat, Albertina Agnes-

straat en Charlotte van Bourbonstraat
2 Veiligere fietsoversteek oversteek Ringbaan-zuid ter 

hoogte van J.W. Frisolaan
3 Parkeren bij het Winkelcentrum / Achterom paden 

onaantrekkelijker maken voor inbrekers

Top 3 onderzoeken
1 Behoud van voorzieningen in Moesel  

(Microhal, Buurtcentrum Moesel en Stegel)
2 Mogelijkheden voor een fietstunnel onder het spoor bij 

de Maaseikerweg
3 Mogelijkheden om kwetsbare bewoners beter te 

verdelen over de sociale huurwoningen. Toekomst van 
flatwoningen zonder lift en portiek veiliger maken.

Op donderdag 3 december is het de gemeente dan toch gelukt om een bijeenkomst te houden over de door 
de Gemeente en Wonen Limburg uitgewerkte woonvisie voor Moesel. De eerder geplande bijeenkomst in 
november is gestaakt door de onverwacht hoge opkomst. De gemeente had geen rekening gehouden met 
zo veel geïnteresseerde burgers.

De volledige resultaten van de avond met opmerkingen van 

bewoners is te vinden op de website van de Wijkraad 

(www.wijkraadmoesel.nl). 

Dit is een mooi begin van de gemeente en Wonen Limburg 

om de bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in de wijk. 

We zien dan ook graag dat de prioriteiten die door de  

bewoners zijn aangegeven ook worden overgenomen door 

de gemeente en Wonen Limburg.
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Afgelopen jaar heeft de gemeente geïnventariseerd welke voorzieningen er al-
lemaal in de verschillende wijken zijn en of deze wel “aansluiten” bij het huidige en 
toekomstige gebruik. Als wijkraad vinden wij het van belang dat er goede voorzie-
ningen in de buurt zijn zodat de verschillende verenigingen die in de wijk actief zijn 
minimaal hun ruimte kunnen behouden. Als we dan kijken naar de activiteiten die 
nu worden gehouden in het de voorzieningen in Moesel (het Buurtcentrum Moesel, 
de Stegel en de Microhal) dan vinden wij dat deze het liefst in de wijk, maar zeker 
in Weert-Zuid moeten kunnen blijven bestaan.

De plannen die nu op tafel liggen hebben flinke gevolgen voor de voorzieningen in 
Moesel. zo wordt de Microhal afgebroken en ook valt het doek voor het Buurtcentrum 
Moesel en de Stegel. 
Dit houdt in dat het voor de kinderen van de Brede school Moesel niet meer mogelijk is 
om in de wijk te gymmen. De gemeente gaat bussen regelen zodat ze in Stramproy of 
Altweerterheide kunnen gymmen. Ook de activiteiten die nu in het Buurtcentrum Moesel 
worden gehouden, zullen niet meer plaats kunnen vinden. De harmonie heeft geen  
repetitieruimte meer en carnaval op Weert-zuid kan ook niet meer.
Dit alles maakt dat de wijkraad het belangrijk vindt om in Moesel een voorziening te 
houden. Dat is ook de reden dat de wijkraad het initiatief van de Participatiegroep Hart 
van Moesel ondersteunt en hierin een actieve rol speelt. Als onderdeel van de Partici-
patiegroep proberen we een voorziening te behouden. We zijn nu aan het onderzoeken 
of het haalbaar is om de van de huidige Microhal/Stegel een gebouw te maken waarin 
het mogelijk is om overdag te sporten en waar ook ruimtes zijn voor bijeenkomsten en 
vergaderingen.

We zijn met een paar participanten hard bezig om plannen te maken en met de gemeente 
in overleg te gaan over wat de mogelijkheden zijn en hoe zij hier tegenover staan.  
Hoe meer mensen dit project steunen, hoe meer de gemeente naar ons wil luisteren.

Voorzieningen Moesel
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   digitaal platform ‘Wat er in Weert speelt’ 
  ‘Hart voor ‘Burgers’: op zoek naar nieuwe verbindingen en oplossingen
 Op initiatief van enkele Weerter burgers gaat deze week het digitale Vertelpunt ‘Hart voor Burgers’ van 
start. Het vertelpunt wil inwoners betrekken bij ‘aansprekende nieuws- en achtergrondverhalen’ die in hun wijk 
of dorp spelen. Lokale media werken aan dit verbindend initiatief mee omdat hiermee snel duidelijk wordt wat er 
speelt en hoe burgers denken over oplossingen. 
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Vertelpunt 
Hart voor Burgers

Devies: 

“Waers en ram uut de maot, 

kân met dieëze vastelaovundj 

hieël geîn kwaod!”

Het is een met steun van de Provincie Limburg ingericht 
laagdrempelig, interactief nieuws- en onderzoekplatform. Via 
het vertelpunt kunnen mensen hun ervaringen en suggesties 
aan de Weerter media kwijt. Niet alleen met commentaar en 
meningen over allerlei maatschappelijke vraagstukken, maar 
ook met kansen die mensen zien. Sluimerende initiatieven en 
inspirerende adviezen uit de Weerter samenleving.  
De gemeente Weert en Wonen Limburg werken ook mee.

Grotere betrokkenheid 
Aan de hand van de verhalen en aangedragen informatie 
kunnen inwoners, de stad en de regio snel zicht krijgen op 
lokale trends, problemen, maar ook nieuwe initiatieven: 
nieuws dat wellicht leidt tot nieuwe verbindingen én oplossin-
gen. Mogelijk leidt dit zelfs tot een grotere betrokkenheid van 
burgers bij hun buurt, wijk en stad. Dat is een van de hoofd-
doelstellingen van dit project. Met meerdere media interactief 
knelpunten, maar ook andersoortige informatie en initiatieven 
in de samenleving ophalen én terugbrengen.

Doe en denk mee
Mensen uit de regio Weert worden uitgenodigd om hun  
authentieke ervaringen (feiten, meningen en belevenissen) 
maar ook ideeën te delen met het vertelpunt. Met zaken die 
in de wijk of het dorp spelen. Maar dat kunnen ook persoon-
lijke verhalen zijn. Verhalen over de praktijk van alledag of 
over maatschappelijke vraagstukken. zaken die spelen voor 
jong en oud. Klagen mag, maar er wordt ook gevraagd mee 
te denken, mee te doen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Voordeel
De inzendingen aan het Vertelpunt worden openbaar. Deel-
nemende journalisten kunnen de ervaringen en suggesties 
gebruiken voor nieuws- en achtergrondverhalen: via de eigen 
media en het vertelpunt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
daar op te reageren met nieuwe ervaringen en inzichten.

Naar verwachting levert dat gevarieerde en praktische 
inzichten én toegankelijke verhalen op die in de samenleving 
spelen. Niet alleen de inzenders, lezers en samenleving, maar 
ook beleidsmakers en bestuurders kunnen hun voordeel 
doen met het delen van de kennis, ervaringen en initiatieven. 

Twee thema’s
Via het thema ‘Nieuw in Weert’ wordt ingegaan op de leef-
baarheid in dorpen en wijken. We gaan op zoek naar vernieu-
wende ideeën en initiatieven van burgers, verenigingen en 
ondernemers. Om vanuit die inzichten met elkaar gewenste 
en noodzakelijke innovaties in de samenleving tot stand te 
brengen. Burgemeester Heijmans noemde in zijn nieuwjaars-
toespraak 2016 het jaar van de burgerkracht. Daar sluit dit bij 
aan. Bij de kanteling van de zorg gaan we op zoek naar de 
wijze waarop mensen omgaan met de veranderingen in het 
sociale domein. Slagen ze onder druk van bezuinigingen in 
de bedachte opzet om voor elkaar te zorgen? En wat vraagt 
dat van zowel zorgvragers, mantelzorgers als professionals? 

Voor alle Weertenaren
Het Vertelpunt’ is bedoeld voor en vanuit de Weertenaar. De  
individuele burger wordt regelmatig via diverse media geatten-
deerd op het digitaal vertelpunt om kennis te nemen van de inter-
actief opgebouwde inzichten en een vervolgbijdrage te leveren. 

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep ‘Wat speelt er in Weert?’ komt voort uit een 
burgernetwerk dat de samenwerking is aangegaan met de 
lokale media, zoals Dagblad de Limburger, Weertdegekste en 
Data-onderzoeksbureau StoryConnect. Voor wijk- en dorpsra-
den en andere platforms kan deelname aan dit nieuwe media- 
en burgerplatform specifieke nieuwe informatie en perspectie-
ven opleveren. 

Meedoen? Vertel wat je vindt, boeit en bezig houdt op 
www.hartvoorburgers.nl

VASTELAOVUNDJ 2016
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Preens Gydo I saame met zien adjudânte Joanny Steijvers, Remo Kirkels 

en Mark Vaas en eur vrawkes

Jeugdpreens Teun I met zien adjudânte Jules van de Pas en Scott van Eijk

Devies: 

“Laotj de bauw mer stoppe, 

dieëze vastelaovundj NEET TE KLOPPE”

Devies: 

“Waers en ram uut de maot, 

kân met dieëze vastelaovundj 

hieël geîn kwaod!”

VASTELAOVUNDJ 2016

UT WOOR GEWELDJIG!

UT ÉS WEER VÖRBEEJ
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Vrijwilligersorganisaties in Weert kunnen bij het Samen-
fonds0495 een sponsoraanvraag doen. 
Op de website van het Samenfonds staan de criteria ver-
meld en vindt u het aanmeldformulier voor een aanvraag.
Het Samenfonds0495 is een initiatief van Stichting Punt 
Welzijn, Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunst-
educatie (RICK), Stichting voor Verpleeg, Verzorging - en 
Woonfaciliteiten Land van Horne en Stichting Sponsor-
winkel 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 Samen-
fonds0495 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 orga-
nisaties 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
0495 - 697 900

SaMenFondS0495

Het Samen-doen fonds Moesel wil een bijdrage leveren aan activiteiten in de 
wijk Moesel, die de onderlinge band en 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 hier een 
bijdrage aan. Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden vanaf de 
website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl

aanvragen 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. 

ingezonden aanvragen ontvangen vóór 15 juni 2016 een antwoord.

Wordt dat samen 
met anderen 

uitgevoerd?

Heb je een goed 

initiatief voor de 

wijk Moesel?     

Mis je nog een 

financiele bijdrage ?

Neem dan contact op met het 

Samen-doen fonds 
Moesel      

SaMen-doen FondS MoeSel
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Spelregels leefbaarheidagenda 2016
De spelregels voor het indienen van activiteiten voor de 
leefbaarheidagenda 2016 worden bepaald door de vereis-
ten die staan in de subsidieverordening en de spelregels 
die de partners onderling af spreken.

Formele spelregels vastgelegd in de 
subsidieverordening 2013
De spelregels voor het opstellen van de leefbaarheidagen-
da (LBHA) en de activiteiten die daarin staan opgenomen 
worden in eerste instantie formeel bepaald door de voor-
waarden in de gemeentelijke subsidieverordening. 
In de subsidieverordening 2013 staat in hoofdstuk 5  
Leefbaarheid opgenomen door wie subsidie aangevraagd 
kan worden en waarvoor subsidie gegeven kan worden.
De subsidie wordt versterkt aan de (15) wijk- en dorpsra-
den van de gemeente Weert. 1 per wijk of dorp en conform 
CBS-wijkindeling. (art. 29).

de wijk- of dorpsraad is een rechtspersoon, 
die zich richt op het stimuleren van de leefbaarheid 
en het bevorderen van de sociale samenhang in 
eigen wijk- of dorp.
Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt in de vorm van een basis-
budget, een activiteitenbudget en communicatiebudget, 
of een bedrag per inwoner (art. 33). Dit staat los van het al 
dan niet opstellen van een LBHA.
Daarnaast wordt subsidie verstrekt voor activiteiten die:
uitvoering geven aan prestatieveld 1 van de Wmo: het 
bevorderen van een schone, hele en veilige leefomgeving 
waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk 
voelen voor hun leefomgeving en daar een actieve bijdrage 
aan leveren.
zijn opgenomen in de leefbaarheidagenda (art. 30).
De leefbaarheidagenda is een overzicht van maximaal 5 
activiteiten die zoveel als mogelijk binnen één jaar uit-
gevoerd worden, opgesteld door de wijk- en dorpsraad 
in samenwerking met andere partners en betaald uit het 
wijkenbudget (art. 28 d). Partners zijn Wonen Limburg, 
Punt Welzijn, Politie Limburg-Noord, wijk- en dorpsraden 
en gemeente Weert (art. 28 e).
Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit 
een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage uit het leef-

baarheidfonds van Wonen Limburg waaruit jaarlijks de 
leefbaarheidagenda’s en de daarbij behorende activiteiten 
van ‘MijnStraatJouwStraat’ worden betaald (art. 28 g).

De spelregels uit de subsidieverordening zijn ‘harde 
voorwaarden’ om voor subsidie in aanmerking te kunnen 
komen. Aanvullende spelregels door partners MijnStraat-
JouwStraat te bepalen
In 2e instantie zijn naast de formele spelregels die zijn 
vastgelegd in de subsidieverordening 2013 nog andere 
spelregels opgenomen in de notitie “samenwerken aan 
Weert uit 2009 en de uitwerkingen daarvan. Begin 2013 
zijn deze nog eens samengevat en aan alle partners 
verzonden. De definities voor de onderdelen van prestatie-
veld 1 van de Wmo en ook vastgelegd in artikel 30 van de 
subsidieverordening zijn hier voor de volledigheid nog eens 
opgenomen.

DEFINITIES
Schoon
Esthetische en hygiënische kwaliteit van een ruimte met 

een openbaar karakter die volgens de beleidsnormen van 

de professionele partners wordt onderhouden. 

Heel
De staat van onderhoud van de openbare ruimte of ruim-

tes met een openbaar karakter volgens de beleidsnormen 

van de professionele partners. 

Veilig 
-  verkeer: De objectieve en subjectieve veiligheid van 

 mensen in het verkeer.

-  sociaal: De mate waarin mensen zich veilig voelen en 

veiligheid beleven.

Ontmoeting
Initiatieven gericht op het samenbrengen van mensen.

AAnvullende voorwAArden voor 

het indienen vAn een initiAtief

Dit zijn de voorwaarden die in de loop van de tijd met alle 

partners zijn afgesproken en niet specifiek in de subsidie-

verordening staan.

>

SaMen-doen FondS MoeSel
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Waar dient een initiatief aan te voldoen?
- Niet in strijd met beleid van de samenwerkende 
 professionele partners;
- Het initiatief moet zoveel als mogelijk binnen 1 jaar en 

uiterlijk binnen twee jaar uitgevoerd kunnen worden;
- Er moet draagvlak zijn voor het initiatief;
- De doelgroep van het initiatief moet groter zijn dan 
 alleen de initiatiefnemer(s);
- Als het initiatief verband houdt met klein onderhoud 

waarin de initiatiefnemers zelf de werkzaamheden 
 uitvoeren. 
- Onder draagvlak verstaan we dat bewoners/betrok-

kenen door de initiatiefnemers in de gelegenheid zijn 
gesteld en niet afwijzend reageren op het initiatief.

Wanneer wordt een initiatief geweigerd?
Indien op het onderwerp op grond van gemeentelijke of wet-
telijke regelgeving inspraak- of bezwaarprocedures lopen;
- Als het wijkenbudget voor dat jaar op is;
- Als het initiatief niet past binnen de definities van 

schoon, heel, veilig en ontmoeting.
- Indien het initiatief onvoldoende randvoorwaarden heeft 

voor uitvoering dan wel borging;
- Als het initiatief verband houdt met de afbetaling van 

een gebouw.

Welke criteria gelden bij meer vraag dan aanbod?
- Rangorde leefbaarheidindex uit burgerpeiling;
- Activiteit draagt bij aan verbetering van een 
 aandachtspunt uit de leefbaarheidanalyse;
- Resultaten burgerpeiling;
- Prioriteiten bij professionele partners;
- zelfwerkzaamheid scoort hoger;
- Vernieuwende initiatieven hebben meer prioriteit.

aanscherping spelregels in 2015/2016?
Aan de wijk- en dorpsraden is gevraagd kritisch te zijn op 
uitgaven voor activiteiten die:
Elk jaar (automatisch) op de LBHA staan, waardoor er 
minder stimulans is om de activiteit (op termijn) zonder 
of met minder subsidie uit te voeren mogelijk dat een 
afbouwregeling met initiatiefnemers en wijkraad afgespro-
ken kan worden, zodat initiatieven of activiteiten op termijn 
zelfbedruipend zijn. Subsidie voor de activiteit wordt dan 
eenmalig in de opstartfase gegeven en wordt, indien meer-
jarig gegeven, afgebouwd.
Minder vernieuwend zijn (zoals bv wijkfeesten), minder 
bijdragen aan het oplossen van kleine ergernissen in wijk 
of dorp
Daarnaast wordt aan de wijk- en dorpsraden gevraagd of 
er ook eens gekeken kan worden naar het indienen van 
projecten die de veiligheid vergroten in wijk of buurt al dan 
niet in overleg met de wijkagent.
De laatste jaren worden er steeds meer straatfeesten 
gehouden in onze wijk. De bewoners leren elkaar daardoor 
(beter) kennen en dit bevordert de sociale controle. zoals 
in bovenstaand artikel beschreven is, kunnen i.v.m. bezui-
nigingen van de gemeente de organisatoren helaas nog 
maar eenmalig hiervoor subsidie aanvragen. We hopen dat 
dit geen reden zal zijn dat zij hiermee zullen stoppen. Het 
is namelijk niet alleen een gezellig samenzijn met de bewo-
ners, maar het bevordert indirect ook de veiligheid.

Straatfeest Moeselplein
Op zondag 24 mei heeft V.V. Moeselplein haar inmiddels traditionele fietstocht /BBQ 
georganiseerd. Alle bewoners grenzend met de voordeur/kamerraam aan het  
Moeselplein waren hiervoor uitgenodigd. 

De activiteit was weer bijzonder geslaagd!
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Als ik begin van de week mijn mailbox open en oude mails 
wil verwijderen, stuit ik helemaal onderaan op een oud 
bericht van wijkkrant Moesel. De schrik slaat me om het 
hart als ik lees: De volgende wijkkrant verschijnt in februari. 
Ik zie je inzending graag eind januari tegemoet. 
Dat is de volgende week al! Terwijl ik in de vaste overtuiging 
was dat ik mijn volgende column pas eind februari klaar 
hoefde te hebben.
Als je dan in een paar dagen tijd een column tevoorschijn 
moet toveren, is inspiratie uiteraard ver te zoeken. Waar 
ik ook kijk, zoek en snuffel, ik vind hem nergens. 

Daarbij komt ook nog dat mijn man en ik net terug zijn van 
een weekendje weg. Degenen die wel eens een weekend 
weggaan en twee puberzonen achterlaten om op het huis 
te passen (lees: het hele weekend te feesten), die weten dat 
de wasmanden uit zullen puilen als je thuiskomt. 
Neem daarbij je eigen was en je weet dat je het alleen daar 
al druk genoeg mee hebt. Laat staan de boodschappen 
die gedaan moeten worden. Dezelfde puberzonen hebben 
natuurlijk alles wat eetbaar is opgegeten. We zeggen wel 
eens lachend dat ze twee lintwormen hebben die in ploegen 
werken. Een bodemloze put waar je in kunt blijven stoppen.
Wat ik trouwens wel vind, is de uitnodiging voor de vijftigste 
verjaardag van mijn beste vriendin aanstaand weekend. 
Meteen begin ik te brainstormen over een origineel cadeau, 
al is het maar omdat ik me realiseer dat ik dit jaar dus 
ook vijftig word. Ik negeer het vage onrustgevoel over die 
naderende mijlpaal en verval – om mezelf gerust te stellen 
– meteen in clichés: Je bent zo oud als je je voelt. 
Vijftig is het nieuwe veertig. Als je maar gezond 
bent. Waar moet ik in hemelsnaam de tijd vandaan halen 
om ook nog een column te schrijven! 
Even overweeg ik deze keer niets in te zenden. Of ik sta deze 
week een keer heel vroeg op; ’s ochtends ben ik altijd op 
mijn best. Dan komt alles toch nog goed.

over inspiratie, Sarah en volle wasmanden
Column geschreven door Beppie Ottenheim

Er wordt wel eens gezegd “de vastelaovendj bringtj minse beejeîn”. Dat is in onze straat 
zeker gebeurd. zaterdag 10 januari 2015 werd de prins van V.V. de Vêrkusköp uitgeroe-
pen: Prins Jack 1. En wat doe je dan, dan ga je met de buurt de straat versieren en dan 
ga je samen naar de receptie. En op deze receptie kwam het idee om samen een straat 
barbeque te organiseren. 2 huishoudens uit de straat hebben de barbecue van dit jaar 
georganiseerd. De opkomst was geweldig en het weer zat gelukkig ook mee. Op deze 
middag hebben we afscheid genomen van buurtbewoners die zijn verhuisd, de nieuwe 
bewoners welkom  
geheten, en aandacht besteed aan de baby die snel geboren gaat worden.  
Ook werd even stil gestaan bij de dames met hun geweldige organisatie. Tevens werden 
er 2 andere huishoudens uitgenodigd om het stokje over te nemen. Die mogen komend 
jaar de barbecue organiseren. Het feest ging door tot in de avond. 
Al met al een super geslaagde barbecue  die de buurtbewoners dichter bij elkaar heeft 
gebracht.

Straatbarbecue                ernst casimirstraat
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zondag 20 maart a.s. van 11.00-13.00 uur bent u welkom op  
Brede School Moesel. u kunt een kijkje nemen in de school met uw  
peuter. De leerkrachten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Ook Kinderdagverblijf De Kikkerpoel en Buitenschoolse Opvang Smoesel 
openen hun deuren vanaf 11.00uur.

Belangstellenden uit de wijk zijn ook welkom!
Tot ziens op onze Open Dag!

Teams brede School moesel - KDV De Kikkerpoel - bSO Smoesel

Kerstkaarten van kleuters Brede School MoeSel Voor BeWonerS VerZorgingStehUiS VerVerShoFSamen met vier kleuters van Brede School Moesel zijn enkele leden van serviceclub de LEO’s - Weert op woensdagochtend 16 december jl. op bezoek geweest bij alle bewoners van Ververshof. 
Op school hebben de jongste bewoners van Weert mooie kerstkaarten gemaakt voor de oudste bewoners van Weert.
De energieke en lachende kinderen waren deze ochtend het zonnetje in huis; dit zorgde voor een glimlach of traan van geluk bij de bewoners. De Leo Club bedankt Brede School Moesel en Stichting Land van Horne voor het mede mogelijk maken van deze geslaagde activiteit.Meer info: www.leoclubweert.nl

W i j k k r a n t

MOESEL

LOcATIE: Brede School Moesel
 Stadhouderslaan 21, 6006 GJ Weert
AANVANG: 11.00-13.00 uur

oPen dag 
Brede School MoeSel en 
kinderdagVerBlijF de kikkerPoel
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Senioren dansmiddag  
Het was vlak voor de Kerst, maar desondanks was de opkomst goed! 
DJ Jo de Wit draaide gezellige dansmuziek waardoor er volop werd gedanst. 
De aanwezigen hebben zich goed geamuseerd.
De volgende seniorendansmiddag zal wederom plaatsvinden in het 
Buurtcentrum Moesel op: 

Zondag 28 februari van 13:30 uur tot 17:00 uur
ZAAL OPEN: 13:00 uur
ENTREE: € e 4,00 (incl. een kop koffie of thee)

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 28 februari a.s. 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). 

zodra de lente weer in de lucht hangt, komen ze weer;  
de bijen, die hard nodig zijn. Het Natuur- en Milieucen-
trum De IJzeren Man gaat dit jaar ook hard werken om 
zoveel mogelijk ‘bij-veilige’ planten te zaaien. 
u kunt ook uw steentje bijdragen aan een gezond  
milieu en blije bijtjes.  
Hoe? Door mee te zaaien in de lente kunnen we  
allemaal Moesel een beetje groener en bij-vriendelijker 
maken. geen pesticiden op uw plantjes maar puur  
natuur, zo simpel is het. Bij het NMC kunt u terecht voor 
meer informatie, tips over deze actie en handig advies. 
Ook is het een leuk, leerzaam uitstapje voor u en uw 
kinderen. Kom dichter bij de natuur!
Zaait u ook bij-vriendelijk deze lente?

Destanie Scholten

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man 
Telefoon: 0495 52 48 93
geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert
www.natuurenmilieucentrumweert.nl 

Zaaien 
 

Natuur– eN MilieuceNtruM

De iJzeren Man 
Weert
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oPen dag 
Brede School MoeSel en 
kinderdagVerBlijF de kikkerPoel

• 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!

e-mail: info@wijkraadmoesel.nl of 

kijk op onze website www.wijkraadmoesel.nl 

oproep

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 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.
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humanitas is er voor mensen 
die het even niet in hun eentje redden

ze vinden steun in één van onze activiteiten. Voor een volledig overzicht van al onze 
activiteiten en meer info: www.humanitas.nl/afdeling/weert

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

Humanitas 
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligers-organisatie. 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.

nieuws vanuit het gezondheidshuys

Wanneer men aan logopedie denkt, denkt men vaak als 
eerste aan kinderen met spraakproblemen. 

Bij Logopedische praktijk Ellen Schouten komen echter ook 
veel kinderen en volwassenen met andere klachten, waarbij 
niet iedereen direct aan logopedie denkt zoals: 
- Kinderen/volwassenen die na een ongeval of beroerte, 

of door een ziektebeeld (als Parkinson, Multiple Sclerose, 
Hersentumor, COPD) kampen met communicatieproble-
men, speekselverlies, stem- en/of slikproblemen.

- (Jong)volwassenen die dagelijks last hebben van ‘vage 
klachten’ zoals overmatige vermoeidheid, kortademigheid, 

hyperventilatie, lusteloosheid, kaakpijn, steeds terug-
kerende luchtweginfecties. 

- Kinderen en of volwassenen die het gevoel hebben dat 
er een brok in de keel zit, merken dat het spreken hen 
veel energie kost of regelmatig te horen krijgen dat ze 
moeilijk verstaanbaar zijn.

Wanneer u bovenstaande klachten herkend kunt u over-
wegen vrijblijvend (gratis) een afspraak te maken bij de 
logopedist. Samen bekijken we dan wat de logopedie voor 
u kan beteken. Wellicht is dit meer dan u denkt!
Meer informatie vindt u op www.logopedieschouten.nl

logopedie, meer dan spraakles
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Vroeger lag ze in het schilderachtige agrarische Moesel, bij wat boerderijen, aan de  
rand van de Moeselpeel. Het ontstaan zou te danken zijn aan een “boerenbruiloft” van 
carnaval: Een tijdelijk tot “kapel” omgebouwde melkerij. 
De echte kapel werd daarna gebouwd en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
De kapel is dagelijks geopend. Achter in de kapel ligt een zogenoemd gebedsschrift, 
waar gebedsintenties in kunnen worden opgeschreven.

De Moeselkapel is drukbezocht, in mei en oktober (Maria-maanden) is 
het er extra druk, nu al bijna honderd jaar. In de meimaand wordt ie-
dere dag om 07.00 uur een “meimis” gehouden en wordt iedere avond 
om half zeven de Rozenkrans gebeden. 
De kapel wordt nog intensief gebruikt voor doopsels, huwelijken en 
jubilea en bij uitzondering ook voor een kleine uitvaart. 
De uitstraling van de Moeselkapel reikt veel verder dan de Moesel-pa-
rochie alleen. Velen uit andere gedeelten van Weert of zelfs ver daarbui-
ten komen daar om in stilte te bidden, geestelijk tot rust te komen, om 
Maria te eren en haar om haar moederlijke voorspraak te vragen.

Moeselkapel
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•
Kapel met een  

halfronde absis en  
een geveltoren. 

•
De vorm is  

rationalistisch met 
neoromaanse details.

• 
De Moeselkapel is  

van oudsher 
een veldkapel en werd  

op 5 mei 1912  
ingezegend.

•

collecteweek epilepsiefonds start 6 juni
In de week van 6 tot en met 11 juni gaan ruim 25.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor 
Epilepsiefonds. Ook in de wijk Moesel zijn vrijwilligers die in die week de collecte lopen. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste 
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. zij kun-
nen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plot-
selinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht 
in de hersenen. gelukkig hebben de meeste mensen met 
epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent 
last houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot 
belang. Het Epilepsiefonds financiert onderzoeken die 

genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwil-
ligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, 
geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder 
aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie. 

collecte
Het Epilepsiefonds helpt mensen met epilepsie op vele 
terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. 
Daarom komen de collectanten in de week van 6 juni voor 
een vrijwillige bijdrage aan de deur. 

Openstelling Kapel ZOMERTIJD

maandag  09.00 -19.00 uur
Dinsdag  09.00 -19.00 uur
Woensdag 08.30 -19.00 uur
Donderdag 09.00 -20.00 uur
Vrijdag 09.00 -19.00 uur
Zaterdag 09.00 -19.00 uur
Zondag 10.00 -19.00 uur

mistijden Woensdag 08.30 uur
 Donderdag 19.00 uur

 meimaand elke dag 07.00 uur

Moeselkapel
Kapel van O.L Vrouw van Lourdes (1912)



BIJ DE WIJKRAAD MOESEL
BESTE BEWONERS VAN MOESEL 

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE VRIJWILLIGERS!
VINDT U HET, NET ALS WIJ, BELANGRIJK OM DE BELANGEN VAN 

ONZE BEWONERS TE BEHARTIGEN, KOM DAN ONS GEZELLIG TEAM 

VERSTERKEN. U BENT VAN HARTE WELKOM!

W i j k k r a n t

MOESEL
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VOOR MEER INFORMATIE STUUR EEN MAIL NAAR:  

INFO@WIJKRAADMOESEL.NL



handige teleFoonnUMMerS
gemeente Weert ( geluidshinder/klachten openbare ruimte) 0495 - 575000

Storing gS en elektriciteit (24 uur per dag bereikbaar)  0495 - 434800

Punt Welzijn  0495 - 697900

Meldpunt Jeugd  0900 - 8844

Wonen Limburg  0800 - 1881

Algemeen Maatschappelijk Werk  088 - 6560600

Storing tv (kabel)  0800 - 1682

Storing water  0800 - 0233040

Politie. Wijkagenten:  0900 - 8844 

Ralph Meulendijks, Mustafa Celik en Tonny Putman 

KBO Weert zuid / Soos De Oranjetref 0495 - 544301

Brede School Moesel 0495 - 536622

gilde Opleidingen  0495 - 583636

SBO Het Palet 0495 - 750200

Parochiekantoor Kerk De Verrezen Christus  0495 - 541609

(di t/m vr 10:00 – 12:00 u) 

Buurtcentrum Moesel 0495 - 520331

19

De politie krijgt steeds vaker te maken met inbraken in schuurtjes. 
Een van de oorzaken hiervan is de steeds betere woningbeveiliging. 

 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. Kijk voor 
meer informatie op www.burgernet.nl

inbreker kiest vaker voor schuurtjes

Februari 2016, Jaargang 17, nummer 1

Vragen en antwoorden
De gemeente Weert heeft een speciale pagina op haar 
website ingericht met vragen en antwoorden over de op-
vang van asielzoekers in Weert: www.weert.nl/azc.
Enkele vragen en antwoorden die gesteld zijn tijdens de 
informatieavond zijn inmiddels aan de website toe-ge-
voegd. 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.

asielzoekerscentrum Weert 
www.weert.nl/azc



W i j k k r a n t

MOESEL

activiteitenagenda 
FEBRUARI
Zondag 21 februari
Open Dag gilde Opleidingen
Adres: Drakesteyn 5
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Meer info: www.gildeopleidingen.nl 
Zondag 28 februari
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:30 – 17:00 uur. zaal open: 13:00 uur
Meer info: artikel elders in de wijkkrant
MAART
Zondag 20 maart
Open Dag Brede School Moesel
Adres: Stadhouderslaan 21
Aanvang: 11:00 – 13:00 uur
Meer info: www.bredeschoolmoesel.nl 
Zondag 20 maart 
Voorjaarsmarkt (met boekenmarkt) 
Harmonie St. Joseph Weert-zuid
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:00 – 16:00 uur (veiling: 13:20 uur)
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl 

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!
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APRIL
Zaterdag 2 april
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur. Meer info: www.msvw.nl
Zondag 3 april
Voorjaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Wilt u als particulier graag een tafel huren, dan kunt u 
contact opnemen met het Buurtcentrum Moesel,  
tel.nr. 520331 of 06-55 34 47 99
Vrijdag 15 april
Discoavond voor de jeugd
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 18:30 – 22:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
JUNI
Woensdag 8 juni
Nationale Buitenspeeldag
Locatie: grasveld Johan Willem Frisolaan
Aanvang: 13:30 uur – 16:30 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl

entree
gratiS 

internationale Vrouwendag keenter hart
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom viert de Activiteitencommissie van 
het Keenter Hart op zaterdag 5 maart 2016 voor de 7de keer de Internationale Vrouwendag.

Op deze dag zijn er verschillende activiteiten waar u aan 
deel kunt nemen. Daarnaast zijn er dit jaar leuke kraampjes 
en demonstraties. Tijdens deze vrouwendag word tevens 
de “Antjes Award 2016” uitgereikt. Deze prijs word uitge-
reikt aan een vrouw die woont of werkt in Weert en die iets 
bijzonders heeft gedaan voor de Weerter gemeenschap, en 
dan met name voor de Weerter vrouwen. 
De entree is 2,00 euro, en vragen u om zich aan te melden 
bij het Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3 of bij Nancy 

Heinze. Aanmelden kan tot 20 februari 2016. 
Wilt u meer informatie over deze dag, neem dan  
contact op met Nancy Heinze (06-40033092) of 
Mariska Sanders (06-44965292).

Kom allemaal op 5 maart van 11.00 tot 15.30 uur 
zodat we er een gezellige Vrouwendag van maken!!! 
Vergeet niet uw kinderen een knuffel te geven want 
die moeten hun mama even missen.
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