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    Voorwoord voorzitter

Hallo Wijkbewoners,

Als wijkraad zijn we erg blij met jullie als bewoners, we zijn altijd erg blij met reacties 
en initiatieven uit de wijk. Nu is er een nieuwe groep vrijwilligers opgestaan om Moesel 
nog veiliger te maken. Hart Save Moesel heeft laatst een nieuwe AED onthult aan de 
Henricus Wouterstraat, maar ook zijn ze bezig om te proberen de AED’s die nu al in 
de wijk aanwezig zijn naar buiten te krijgen. Zo is ook de AED van Punt Welzijn in het 
buurthuis nu naar buiten verhuisd zodat deze altijd bereikbaar is.

Elke dinsdag als de containers worden buitengezet worden we ook vrolijk. Veel van jullie 
hebben de stickers die we bij de vorige wijkkrant hebben meegegeven ook op jullie 
containers geplakt. Naast dat dit meer kleur geeft aan de containers helpt dit ook 
om weggebruikers er aan te herinneren dat de hele wijk Moesel een 30 Km/u zone is. 
Als er nog mensen zijn die deze stickers niet hebben gehad, maar ze graag toch nog 
willen voor op hun container te plakken, kun je altijd contact opnemen met de wijkraad. 
We hebben er nog een aantal, maar op is op.

Wat we jullie verder nog mee willen geven is dat het mogelijk is om je aan te melden 
voor een nieuwsbrief van de gemeente Weert. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente 
regelmatig een update van de status van hun onderzoek naar onder andere maat-
schappelijke voorzieningen in Moesel. Meer informatie hierover vind je op de website 
van de gemeente: www.weert.nl/weertzuid 

Verder kun je in deze krant nog lezen over de vorderingen van de Rioolvervanging en 
herinrichting in Moesel.

Ik wens jullie nog veel leesplezier in weer een nieuwe wijkkrant.

Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel.
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Tegenwoordig spreekt men over een 6-minutenzone, in 
een 6-minutenzone bieden mensen (Burgerhulpverleners) 
binnen 6 minuten hulp bij een hartstilstand. 
Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in.
Binnen een 6-minutenzone moet er minimaal één AED in 
een straal van 500 m op loop/fietsafstand aanwezig zijn.

Stichting hartsave Moesel
Stichting Hartsave Moesel is op 6 maart 2019 opgericht.  
De stichting is ontstaan na gesprekken met onder andere 
de gemeente Weert en de wijkraad Moesel. 
Stichting Hartsave Moesel wil de reanimatie- en AED-zorg 
in Moesel en het buitengebied coördineren.

De stichting heeft het doel om de wijk Moesel hartveiliger  
te maken en daarmee de overlevingskans van mensen 
welke getroffen worden door een circulatiestilstand in  
deze wijk te vergroten.

Wij willen dit doel bereiken door onder andere de aanschaf 
van voldoende AED’s die 24/7 beschikbaar zijn en het  
opleiden van inwoners tot burgerhulpverleners. 

Samen voor een hartveilig Moesel!

“Van elkaar, met elkaar en voor elkaar in Moesel”

Stichting Hartsave Moesel wilt zorgen voor een minimale 
dekking van AED’s in de wijk. (zie het kaartje hiernaast).

Recent hebben wij:
Een AED geplaatst op de Henricus Woutersstraat.
De AED van het buurtcentrum in overleg naar buiten 
gehaald.

Binnenkort verwachten wij:
Een AED (gekregen van het Rode Kruis) te plaatsen bij 
Brede School Moesel. Twee AED’s in het buitengebied 
te plaatsen, waaronder één bij Hoeve Lieshout. 

4
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Het is belangrijk dat er voldoende Burgerhulpverleners in 
de wijk actief zijn die kunnen handelen in geval van een 
hartstilstand. Daarom willen wij starten met het geven 
van reanimatie- en AED-cursussen in het najaar van 2019. 
Houdt onze website in de gaten voor de datums en het 
opgeven voor een cursus.
www.hartsavemoesel.nl 

Op woensdag 12 juni heeft Stichting Hartsave Moesel 
een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de  
inwoners van Moesel. Op deze informatieavond hebben 
aanwezigen een demonstratie gehad van een reanimatie 
met de professionele hulpdiensten,  informatie gekregen 
over de stichting en zijn er enkele gastsprekers 
geweest waar onder Leon Triepels (Hart voor Limburg &

Ambulance Zorg Limburg-Noord), Theo Schrijnemaekers 
(HartslagNu) & Paulien van Mierlo (overleefde een hart-
stilstand).
Daarnaast hebben een aantal aanwezigen een gratis 
reanimatie- en AED-cursus gewonnen bij het Nederlandse 
Rode Kruis afdeling Weert!

Wilt u een steentje bijdragen aan een hartveilige 
wijk? Financieel of door u in te zetten als vrijwilliger?
Stuur een e-mail naar hartsavemoesel@gmail.com 
of ga naar www.hartsavemoesel.nl

Stichting Hartsave Moesel kan zorgen voor een hartveilige wijk, dankzij: 
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in 1989 begon nancy Verhoeven een praktijk 
voor podotherapie op de Paulusstraat in Weert. 
in die tijd moest ze aan de meeste huisartsen 
nog uitleggen wat het beroep podotherapeut 
inhield. inmiddels is Podotherapie Verhoeven 
uitgegroeid tot een bedrijf met 3 vestigingen 
en 5 medewerkers.

Deze groei is het meest te wijten aan mond-tot-mond-
reclame door zowel patiënten als verwijzers. Daar zijn 
alle medewerkers trots op en daar krijgen ze energie van, 
zodat ze aan iedereen persoonlijke aandacht, service, 
vriendelijkheid en kwaliteit kunnen bieden. De kwaliteit 
wordt ondersteund door constante scholing, innovatie  
en gebruik van nieuwe technieken voor diagnose,  
ganganalyse, screenings, behandelingen, taping, podo-
therapeutische zolen en teenorthesen. Om mensen 
met voet-, knie-, heup- en rugklachten goed te kunnen 
bedienen is de praktijk 5 dagen per week geopend en 
kunnen volwassenen, kinderen en sporters snel terecht. 

Het doel van het bedrijf is in al die jaren hetzelfde 
gebleven: Heel Weert en omstreken zo goed en pijnvrij 
mogelijk laten bewegen. En mensen met bepaalde 
aandoeningen zoals diabetes en reuma adviseren, positief 
motiveren en begeleiden. De oplossingen zijn altijd 
individueel gekozen en vervaardigd. Echte zorg op maat, 
snel geleverd en dicht bij huis. De zorg wordt door de 
meeste verzekeringen vergoed. Soms zelfs 100%.

Podotherapie Verhoeven is door 30 jaar constant  
verbeteren en ontwikkelen echt een begrip in Weert  
en werkt goed samen met huisartsen, fysiotherapeuten, 
oefentherapeuten, ergotherapeuten, praktijkondersteuners, 
specialisten, pedicures, osteopaten en schoenenzaken. 
Omdat uit onderzoek blijkt dat bewegen bij heel diverse 
aandoeningen verlichting kan brengen, zijn de podo-
therapeuten blij dat ze kunnen bijdragen aan een betere 
gezondheid van veel mensen. 

Alles in het belang van de patiënt, dat is de drijfveer!

Podotherapie Verhoeven 
viert 30-jarig bestaan en blijft ontwikkelen

Podotherapie Verhoeven bij u in de wijk in het Gezondheidshuis Oudenakkerstraat 63, 1ste verdieping. 
Tel 0495-537868   www.podotherapie-weert.nl



Heerlijk beschut en in gedachten verzonken, kijk ik vanaf het strandpaviljoen uit 
over de zee. Zeemeeuwen vliegen hoog in de lucht, terwijl de huismussen de laatste 
kruimeltjes oppikken van mijn lunch. Mijn mijmeringen worden verstoord door een 
echtpaar op leeftijd dat plaatsneemt aan het tafeltje naast mij. 
‘Zal ik de ritssluiting van je muts aan je jas anders alvast losmaken? Het ziet ernaar 
uit dat het zo gaat regenen.’ vraagt de vrouw aan haar man.
‘Dat hoeft niet,’ antwoordt de man, ‘we drinken toch eerst koffie en misschien waait 
de bui wel over.’
De vrouw is echter al opgestaan en nog voordat haar man is uitgesproken, heeft ze 
de rits opengemaakt. ‘Ik trek hem er alvast een stukje uit, dan kun je hem dadelijk 
verder lostrekken. Weet je wat? Ik trek hem er toch al helemáál uit, net zo gemakkelijk. 
Kijk maar naar mijn muts, die hangt ook gewoon over mijn rug. Maar ja, dat is natuurlijk 
een vaste muts, niet zo eentje als die van jou, die je kunt verstoppen in je kraag.’ 
De man doet er het zwijgen toe en kijkt op als de ober eraan komt.
‘Wat zal het zijn?’
‘Is de koffie al bruin?’ vraagt hij.
‘Jazeker!’ antwoordt de ober. ‘Had u een bakkie gehad willen hebben?’
De man knikt en opent zijn mond.
‘Koffie?’ De vrouw trekt hoogst verbaasd haar wenkbrauwen op. 
‘Heb je niet liever cappuccino?’ Ze wacht het antwoord van haar man niet af en 
wendt zich tot de ober. ‘Doet u maar twee cappuccino.’
‘Twee cappuccino dus.’ De ober tikt de bestelling in zijn digitale apparaatje. 
‘Wilt u daar iets bij?’
De man opent andermaal zijn mond, maar wederom is zijn eega hem voor. 
‘Wat hebt u?’
‘We hebben huisgemaakte appeltaart, cheesecake en een brownie met noten.’
‘Oh, lekker, doe mij maar de appeltaart,’ zegt de vrouw.
‘En u, meneer?’
De man opent moedig, doch geheel overbodig zijn mond.
‘Jij hebt waarschijnlijk het liefst de brownie, maar die noten hè, daar kun je niet zo 
goed tegen. Wat wil je? Toch de brownie? Ik weet niet of dat kan zonder noten en of 
dat dan net zo duur is. Misschien kun je ook het beste de appeltaart nemen?’ 
De vrouw wendt zich tot de ober. ‘Doet u maar tweemaal de huisgemaakte appeltaart.’ 
Gelaten sluit de man zijn mond.
‘Lekker hè, zo met zijn tweetjes?’ De vrouw verzet haar handtas, die ze met beide handen 
stevig vasthoudt op haar schoot en kijkt tevreden om zich heen. Haar echtgenoot 
vertrekt zijn mond in iets wat op een glimlach lijkt. 
Dan ziet hij dat ik het gesprek onbedoeld gevolgd heb. Hij kijkt me aan en haalt, 
onzichtbaar voor zijn vrouw, zijn schouders op. Ik knik begrijpend en beantwoord 
glimlachend zijn blik.
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Zomaar een gesprek
Column geschreven door Beppie Ottenheim

Beppie Ottenheim schrijft behalve in het Nederlands, ook in het Weerter dialect. Ze heeft enkele verhalenbundels  
uitgegeven waarin columns en spannende verhalen elkaar afwisselen. Leuk leesvoer voor de zomervakantie! 
De boeken zijn te koop bij bol.com
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rioolvervanging en herinrichting Moesel 1e fase
op 5 februari 2019 is er een informatieavond 
geweest over de herinrichting van een deel van 
Moesel. deze bijeenkomst werd georganiseerd 
door de gemeente Weert en Plangroep heggen 
B.V. Bewoners hebben toen kunnen aangeven 
waarover ze tevreden zijn in hun straat, maar 
ook over wat er verbeterd kan worden. 
Samen zijn toen de eerste ideeën besproken.
Via deze wijkkrant informeren wij u over de 
stappen die inmiddels zijn gezet en vragen 
wij uw mening over het schetsontwerp.

SCHETSONTWERP
Plangroep Heggen heeft een schetsontwerp gemaakt. 
Hierin is zoveel mogelijk rekening gehouden met de  
opmerkingen welke tijdens de informatieavond zijn 
gemaakt.
U vindt het schetsontwerp op www.weert.nl/projecten 
(herinrichting Moesel). Heeft u opmerkingen over dit 
schetsontwerp? Laat het ons weten. 

PLANNiNG
We denken dat we de gegeven opmerkingen direct na 
de vakantieperiode verwerkt hebben. Er ligt dan een 
voorlopig ontwerp. Hierover informeren we u tijdens een 
nog te plannen informatieavond. Aansluitend leggen we 
dit voorlopig ontwerp voor aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring.
De uitvoeringswerkzaamheden starten in 2020.  
Hierover houden wij u op de hoogte.

OPMERkiNGEN OF VRAGEN
Graag horen wij van u of het schetsontwerp aansluit 
bij uw wensen en verwachtingen. 
Wanneer u op- of aanmerkingen heeft kunt u deze vóór 
20 juli per e-mail doorgeven via t.huijbers@weert.nl. 
Ook voor vragen kunt u Theo Huijbers mailen of bellen 
(0495) 575 348 (telefonisch bereikbaar vanaf 17 juni).
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Samen-doen Fonds Moesel
in 2012 is het Samen-doen Fonds Moesel opgericht.  
dit fonds kwam tot stand door de fusie van Stichting Buurtcentrum Moesel  
en Stichting Punt Welzijn. 

Het Samen-doen fonds Moesel levert een bijdrage aan activiteiten in de wijk Moesel, 
die de onderlinge band en leefbaarheid tussen bewoners in de wijk, buurt of 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.

De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een werkgroep bestaande uit een 
vertegenwoordiging van het voormalig bestuur van de Stichting Buurtcentrum Moesel, 
de Stichting Wijkraad Moesel en de Stichting Punt Welzijn.

Ook dit jaar hebben we weer diverse aanvragen binnen 
gekregen. De volgende initiatieven hebben een financiële 
bijdrage ontvangen: 
• V.V. De Vêrkusköp voor 4 activiteiten waaronder  
 het muziekfeest Kuit op Zuid
• Harmonie St. Joseph Weert-Zuid voor de activiteit  
 Friends in Music waar de mantelzorgers van Weert 
 in het zonnetje gezet worden
• Stichting Hartsave Moesel voor de aanschaf en het
 onderhoud van AED’s met als doel dat de overlevings-
 kans van mensen die in deze wijk door een hartstil- 
 stand worden getroffen wordt vergroot 
• En tenslotte de Stichting Wijkraad Moesel voor een  
  Kerstmarkt die in samenwerking met 
   Punt Welzijn wordt georganiseerd.

Mocht u voor volgend jaar ook een aanvraag in willen dienen dan kunt u  
vanaf 1 maart 2020 een aanvraagformulier downloaden vanaf de website 
www.puntwelzijn.nl en dit sturen naar Punt Welzijn, locatie Buurtcentrum 
Moesel, t.a.v. Jolanda Bruekers, Christinelaan 25, 6006 CJ Weert of mailen 
naar j.bruekers@puntwelzijn.nl 
De aanvragen dienen voor 1 mei 2020 binnen te zijn. 
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50 jaar topfysiotherapie van der Zanden 
Dit jaar bestaat fysiotherapiepraktijk van der Zanden
50 jaar. in 1969 startte Henk en Tosca van der Zanden 
hun praktijk aan de kruisstraat/Deken Soerenplein 
op Moesel. De praktijk groeide in de 70’er en 80’er 
jaren naar 4 fysiotherapeuten. Specialisaties waren 
vooral de Manuele Therapie en de Sportfysiotherapie. 
De gedrevenheid van Henk van der Zanden was in 
de wijde regio bekend. 

In 1993 startte hun zoon Olaf van der Zanden in de praktijk. 
Naast zijn werk ging hij Manuele Therapie studeren aan 
de Vrije Universiteit Brussel. In 1996 nam Olaf, samen met 
zijn vrouw Eef van der Zanden-Kriele, de praktijk van zijn 
ouders over. Als één van de eerste fysiotherapeuten in 
Europa startte Olaf na een opleiding met echografie in de 
praktijk. Hij combineerde het voeren van hun praktijk met 
zijn studie psychologie en zijn werk als docent/onderzoeker 
aan de Vrije Universiteit Brussel en later tevens aan de 
Universiteit van Genua (I). Het team groeide en de praktijk-
ruimte werd te klein. In 2004 werd een dependance 
geopend in de wijk Leuken.

Na een zoektocht van ruim 10 jaar kochten Eef en Olaf  
van der Zanden in 2014 voormalig ‘Palmenhof’ (later 
kinderopvang ’t Holletje) aan de Bernhardlaan 8 van de 
gemeente Weert. In oktober 2014 opende zij hun gezond-
heidscentrum TopZorg Weert, waarin zij hun fysiotherapie-
praktijk hebben ondergebracht. In het centrum zijn tevens 
een tandarts, ergotherapeut, podotherapeut, handthera-
peut, psycholoog, neurofeedback specialist en sport-
masseur gevestigd. 

Nu, 50 jaar na de oprichting, bestaat Topfysiotherapie van 
der Zanden uit een team van 9 gedreven professionals 
met diverse specialisaties; Sportfysiotherapie, Manuele 
Therapie, Echografie, Oncologiefysiotherapie, Oedeem-
fysiotherapie en Geriatriefysiotherapie. Ook voor Dry 
Needling, vaatlooptraining (ClaudicatioNet) en Technisch 
Elastische Kousen (TEK) kunt u bij Topfysiotherapie van 
der Zanden terecht. Sinds enkele jaren is Olaf van der 
Zanden gespecialiseerd in de klinische Psycho-Neuro-
Immunologie. Hij adviseert daarmee mensen over leefstijl, 
(top)sporters op gebied van voeding & herstel én helpt hij 
mensen met complexe gezondheidsproblemen.

Al 50 jaar staan kwaliteit, samenwerking en een hoge klanttevredenheid (9,2)  
aan de basis van Topfysiotherapie van der Zanden. Saillant detail: volgend jaar 
start de derde generatie met haar opleiding fysiotherapie!  
Zou het dan toch in de genen zitten?
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nieuws van logopedie Smeets
Wist u dat begrijpend lezen een van de belangrijkste 
schoolse vaardigheden is?  
De eerste stap is leren lezen en daarna komt als tweede 
stap lezen om te leren. Hiervoor  is het nodig dat je 
begrijpt wat je leest. Dat noemen we begrijpend lezen.  

Begrijpend lezen is niet alleen belangrijk bij taal maar ook 
bij rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Hierdoor is 
het een van de belangrijkste vakken op school. 
Het niveau van begrijpend lezen bepaalt hoe leerlingen zich 
ontwikkelen en daarmee de uitstroom naar het middelbaar 
onderwijs.  

Logopedie Smeets kan ondersteuning en begeleiding geven 
bij problemen met begrijpend lezen. 
Door middel van intake en onderzoek wordt duidelijk welke 
problemen het kind heeft met begrijpend lezen en of de 
behandeling onder vergoede zorg valt of niet.  

Marie-Louise Smeets 
(logopediste, dyslexiebehandelaar) 
Daniëlle Penders 
(logopediste, dyslexiebehandelaar en kindercoach).

JUNI 2019, JaargaNg 20, NUmmer 2

locatie Brede School Moesel 
Stadhouderslaan 21
6006 GJ Weert

T: 0495-541991                                                               
www.logopediesmeets.nl
info@logopediesmeets.nl

hoofdlocatie:          
Oranjeplein 6
6006 CZ Weert

locatie Markeent:  
St. Jozefslaan 102                      
6006 JN Weert

indien u geïnteresseerd bent of nog meer 
informatie wilt, kunt u altijd bellen naar de 
praktijk. 
We geven graag verdere uitleg en 
informeren u over de mogelijkheden 
en kosten.

Beste Bewoners van Moesel

wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Heeft u een paar uurtjes per Maand tijd en vindt u

Het leuk oM Hand- en spandiensten te verricHten Bij
één van onze coMMissies, dan Bent u van Harte

welkoM oM ons gezellige teaM te koMen versterken.
stuur voor Meer inforMatie een Mail naar

info@wijkraadMoesel.nl 
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Brede School Moesel
Heeft 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 Brede School Moesel. 
Tel.0495-536622.
Een rondleiding in de school, met name in de lagere  
groepen is altijd mogelijk, na telefonische afspraak.

U bent welkom op Stadhouderslaan 21, 6006 GJ Weert.

Oud papier 
De oud papier route in de wijk moesel wordt niet meer gelopen door buurtvereniging 
De Oranjehoek. Deze route is overgenomen door Scouting hubovra. 
Zoals vanouds blijft de ophaaldag de 2e zaterdag van de maand vanaf 9.00 uur. 
Contact persoon via SMS te bereiken op nummer: 06-41245758.

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!

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

Meer info
Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.
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• 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



Maandelijkse  

kledinginzameling

In samenwerking met de Sponsor-
winkel verzorgt Harmonie St. Joseph 
Weert-Zuid een maandelijkse  
kledinginzameling.  
Elke eerste zaterdag van de maand 
wordt de kleding vanaf 10:00 uur 
huis-aan-huis opgehaald.  
Doe ook mee en zet uw oude  
kleding en textiel in een gesloten 
plastic zak op de stoep.  
Bij vragen bel 06 – 204 292 83.
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0495 - 697 900    goedbezig@puntwelzijn.nl
www.puntwelzijn.nl

Zorg jij ook voor iemand?

Het Steunpunt 
Mantelzorg is er voor:
Informatie
Advies
Ondersteuning
Waardering
Een luisterend oor

Wil je op de hoogte 
blijven van  alles rondom 
mantelzorg in Weert?
Meld je dan aan voor de 
mantelzorgnieuwsbrief.

Brede School Moesel

SeniorendanSMiddag

Zondag 15 september, 20 oktober,  

17 november en 15 december 2019

BUURTCENTRUM MOESEL

CHRiSTiNELAAN 25
VAN 13.30 – 17.00 UUR
ZAAL OPEN: 13.00 UUR

Meer info www.wijkraadmoesel.nl

ENTREE e 3,00
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SEPTEMBER
Zondag 15 september
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25. 
Aanvang 13.30 – 17.00 uuur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl

OkTOBER
Zondag 20 oktober
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25. 
Aanvang 13.30 – 17.00 uur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl
Zaterdag 26 oktober 2019
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 10.00 – 15.00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 27 oktober 2019
Najaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11.00 – 16.00 uur
Gratis entree
Wilt u als particulier een tafel reserveren, neem dan contact 
op met Buurtcentrum Moesel, tel.nr. 0495-520331 / 
06-55344799 of j.bruekers@puntwelzijn.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: Ralph Meulendijks en Tonny Putman 0900-8844 

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 (di t/m vr 10:00 – 12:00 u) 0495-541609

Buurtcentrum Moesel 
0495-520331
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NOVEMBER
Vrijdag 1 november 2019
Discoavond voor de jeugd
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Groepen 0 t/m 4: 18.30 – 20.00 uur
Groepen 5 t/m 8: 20.00 – 22.00 uur
Gratis entree
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
Zondag 17 november
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25. 
Aanvang 13.30 – 17.00 uur 
Meer info www.wijkraadmoesel.nl
Vrijdag 8 t/m zondag 10 november 2019
“Friends in Music”, een 3-daags muzikaal evenement 
georganiseerd door Harmonie St. Joseph Weert-Zuid 
i.s.m. de Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert.
Nadere details volgen nog.
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25

DECEMBER
Zondag 15 december
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25. 
Aanvang 13.30 – 17.00 uur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl 


