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Berichten van het bestuur 

Dit is mijn laatste stukje als voorzitter van het bestuur van de wijkraad Moesel. Ik heb met 
veel plezier en voldoening ruim 12 jaar in de wijkraad mijn bijdrage geleverd aan de 
leefbaarheid van onze mooie wijk. Dat kon alleen maar door een fijne groep vrijwilligers die 
samen het werk hebben verzet in bestuur, commissies en in activiteiten. Ik hoop in de 
commissie Onderwijs, Sport en Welzijn mijn aandeel te blijven leveren.  
 
Ook Ria Rutjens heeft per 1 januari 2012 het bestuur verlaten. Ria heeft aangegeven dat zij 
liever stilletjes wilde stoppen, wat wij uiteraard respecteren. Ik bedank Ria bij deze hartelijk 
voor het vele werk dat zij heeft gedaan. En kom je Ria in Moesel  tegen, bedank haar dan 
ook stilletjes, dat vindt ze vast fijn. 
   
De Moeselse middag was een doorslaand succes met enorme belangstelling! Naar schatting 
zijn 2000 mensen naar het buurtcentrum getogen om de historie van Moesel met eigen ogen 
te aanschouwen. Met dank aan de Aldenborg en alle mensen die eraan meegewerkt 
hebben. Voor een verslag en foto’s zie verderop en kijk ook op onze website. En blijf opletten 
want er komt nog meer over de geschiedenis van Moesel en haar inwoners. Dat gaat in 2014 
een boek opleveren om niet te missen. 
  
Graag nodig ik alle inwoners uit voor de jaarlijkse bijeenkomst op woensdag 23 mei in het 
buurtcentrum aan de Christinelaan. Ik hoop toch zeker 100 mensen te mogen verwelkomen. 
We geven uitleg over leefbaarheidagenda 2013, burgerhulpverlening en burgernet. 
Daarnaast kunt u genieten van vrolijke optredens van Frans Adriaens, ElPeGe en natuurlijk 
van een lekker kopje koffie met de ambachtelijk gebakken cake van PSW Weert (voormalig ‘t 
Zonnehuis). Daarmee ondersteunt u indirect ook de mensen die extra aandacht en zorg 
krijgen en samen activiteiten doen. 
 
Ik zal op 23 mei de voorzittershamer overdragen aan Roland Häszler. Ik wens Roland heel 
veel plezier en succes in zijn nieuwe rol als voorzitter van de wijkraad Moesel.  

 
 
 
Mies van der Loo, voorzitter 
 
 

 
 
 

http://www.wijkraadmoesel.nl/
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Jaarbijeenkomst Wijkraad Moesel 
 

Woensdag 23 mei 2012 van 19.30 tot 22.30 uur in Buurtcentrum Moesel 

 

                                      
Voorzitter oud en nieuw                  Moeselkapel 100 jaar oud         Brede school 0 jaar nieuw 
 
We bespreken met u via muurkranten en foto’s wat de wijkraad in 2012 doet. We 
vragen uw inbreng bij verbetervoorstellen voor de leefbaarheidagenda 2013  
 

                                           
Optredens van Frans Adriaens                              en zanggroep ElPeGe 
 
Theo Schrijnemaekers vertelt over Burgerhulpverlening (reanimatie, AED’s)  
 

                         
 
Gerard Lenders, veiligheidscoördinator van de gemeente vertelt over Burgernet. 
Wat kun je doen bij inbraak, doorrijden na een aanrijding, tasjesroof, geweld, vermiste 
personen. 
  

Alle bezoekers  ontvangen aan het einde van de bijeenkomst een leuke attentie.  
 
Mies van der Loo, voorzitter bestuur Stichting wijkraad Moesel 
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Commissie Jeugd 
 
 
 

 
UITNODIGING 

 
    
 
…. voor alle kinderen van Moesel en Graswinkel. 

De Buitenspeeldag komt er weer aan! 
 
Doe je graag leuke spellen en ben je graag sportief 
bezig, kom dan op woensdag 13 juni naar de 
Buitenspeeldag. 
 
Locatie: grasveld Johan Willem Frisolaan 
Tijdstip: 14.00 - 16.00 uur 
 
De Wijkraad Moesel wenst iedereen een fijne middag 
toe!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deelname is op eigen risico!!!!!!! 
(EHBO aanwezig) 
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Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen 
 

Voormalige basisschool De Zevensprong 
Zoals bekend is de school opgegaan in de Nieuwe Brede School Moesel samen met de 
Nassauhof. De Zevensprong wordt op korte termijn in zijn geheel gesloopt. Het onderzoek 
naar asbest is afgerond en de sloopvergunning kan worden aangevraagd, die zoals 
gebruikelijk zes weken ter inzage lig bij de gemeente. Daarna kan tot de sloop worden 
overgegaan. 
__________________________________________________________________________ 

 
Aan de huurders van Wonen Weert 
Als huurder sta je soms machteloos tegenover je verhuurder. Juist als je vragen hebt, of als 
er klachten zijn over je woning, lijk je soms alleen te staan. Dan komt de Stichting 
Huurdersbelangen in beeld.  
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die huurders helpt die er niet uit komen met hun 
verhuurder, in uw geval Wonen Limburg, vestiging Weert. Graag stellen wij ons aan u voor. 
 
Belangenbehartiging voor alle huurders 
De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML) behartigt de belangen van alle 
huurders. Wonen Limburg, vestiging Weert moet volgens de wet overleg met ons plegen en 
ons betrekken bij en informeren over beleid. Zo hebben wij onder meer inspraak in het 
huurprijsbeleid, onderhoud, renovatie en nieuwbouw, zelf aangebrachte verbeteringen, koop, 
verkoop en sloop, servicepakketten, servicekosten en inspraak van huurders. Om dit goed te 
kunnen doen, hebben wij veel contact met huurders. Wij ondersteunen ook 
bewonerscommissies in buurten en appartementencomplexen. 
 
Advies nodig? 
Als uw vragen niet worden beantwoord en/of uw klachten over de woning niet worden 
verholpen door uw verhuurder, kunt u met ons contact opnemen voor advies. Onze 
dienstverlening is gratis. Als wij u niet kunnen helpen, zullen wij u doorverwijzen. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur houden wij spreekuur op de 
Emmasingel 61. Buiten deze uren kunt u een e-mailbericht sturen naar 
info@huurdersbelangen.info of een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 
Telefoonnummer 543858. 
Daarnaast kunt u terecht op onze website www.huurdersbelangen.info  
 
 

 

 Rattenoverlast. 
 

Hoe meer meldingen van klachten hoe eerder iets aan dit probleem wordt gedaan.  
Bel: 575000. Op www.top-ongediertebestrijding.nl kunt u meer informatie vinden over 
ongediertebestrijding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.top-ongediertebestrijding.nl/
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Commissie  Onderwijs, Sport  en Welzijn 
 
Nieuwe Brede School Moesel (door Henk Smits) 
Op zondag 18 maart hield de Brede School Moesel een 
Open Dag. Niet alleen voor ouders die hun kinderen 
wilden laten inschrijven, maar voor alle ouders en 
geïnteresseerden in de wijk Moesel en daarbuiten. 
Het aantal bezoekers was spectaculair, want heel veel 
mensen wilden wel eens zien of het nieuwe 
schoolgebouw van binnen net zo mooi was als van 
buiten. 
Voorafgaande aan de open dag hadden alle kinderen 
gedurende de Kunst&Cultuurprojectweken prachtige werkstukken gemaakt met als thema 
“bouwen” en deze stonden tentoongesteld in alle groepen. 
Men verbaasde zich niet alleen over de speciale opzet van het schoolgebouw, waardoor er 
een grote rust in het gebouw en de klassen heerst, maar ook over de nieuwste digitale 
schoolborden en prachtige computermeubels. Uitgangspunt van het gebouw is dan ook een 
school te zijn van en voor de toekomst, waar boeiend en kwalitatief goed onderwijs wordt 
gegeven in een digitale omgeving, waarbij het kind centraal staat. 
Ook kon men terecht in het kinderkookcafé voor een drankje en door ouders eigengemaakte 
koekjes, cake en allerlei andere lekkere zaken. De open dag werd verder feestelijk 
opgevrolijkt door twee accordeonisten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grote Rekendag op de Brede School Moesel (door Henk Smits) 
 De TIENDE Grote Rekendag vond plaats op woensdag 18 april 2012. In dit jubileumjaar was 
het thema ‘Grote Rekendag, al tien jaar beestachtig leuk’. Natuurlijk stond alles in het teken 
van rekenen!  
 
Veel kinderen vinden dieren en de dierenwereld leuk en uitdagend. De tiende Grote 
Rekendag liet zien dat deze dierenwereld ook borg staat voor enthousiasmerende reken-
wiskundeactiviteiten. Het dierenleven vraagt om tellen, bijvoorbeeld bij dieren met veel 
ledematen. Het vraagt om meten, zeker bij dieren die heel groot of heel klein zijn en bij 
dieren die heel snel of juist heel langzaam gaan. Het vraagt om meetkunde om de 
verschillende capriolen van dieren te kunnen beschrijven en het vraagt om verhoudingen, 
bijvoorbeeld als er een vergrootglas of microscoop nodig is om de dieren goed waar te 
nemen. Kortom: dieren vragen om allerlei reken- en denkwerk en dat is wat de tiende Grote 
Rekendag bood. 

Tijdens de Grote Rekendag vonden er op de Brede School Moesel in alle groepen tal van 
activiteiten plaats.  
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Gedurende de morgen waren de kinderen op een leuke en uitdagende manier aan het 
rekenen en ze zagen dat rekenen meer is dan alleen maar het maken van rijtjes sommen. 
Hierbij werd natuurlijk ook gebruik gemaakt van onze nieuwste digitale schoolborden en 
konden kinderen interactief werken op de computers. 

Voorafgaand aan deze groep gebonden activiteiten was er een spannende school-brede 
start voor alle kinderen van de hele school in de vorm van een gezamenlijk “beestachtig” 
lied. Speciaal hierbij was er ook een doventolk aanwezig voor een van de kinderen. 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
 
Lezing in de Oranjetref door Bèr Peeters 

De lezing gaat onder meer over de nakomelingen van de slaven in Suriname. De slaven 
kwamen o.a. uit Nigeria; hoe ging die slavenhandel in zijn werk?  In de moordende hitte 
liepen zij over het schiereiland naar het ‘point of no return’. 
Hoe zijn ze de plantages ontvlucht? Waar wonen ze nu? We zien de ‘jodensavanne’. Je krijgt 
een indruk van hun leefwijze in de dorpen in de binnenlanden. Hun bestaansmiddelen; hun 
kostgrondjes. Ze werden verdreven toen het grote Brokopondostuwmeer werd aangelegd. Er 
wordt iets verteld over de binnenlandse oorlog met de moordpartij in Moiwana. 
We zien ook beelden van Paramaribo en in het bijzonder van Fort Zeelandia, dat nu weer in 
het nieuws is i.v.m. de decembermoorden uit 1982. 
 
Wij nodigen u van harte uit deze interessante lezing bij te wonen op donderdag 3 mei in de 
Oranjetref, Oranjeplein 1. De toegang is gratis, een kopje koffie kost slechts 1 euro, thee 
0,70 euro. 
Aanvang 19.30 uur, einde rond 21.30 uur. 
__________________________________________________________________________ 
 

Bewonersgroep Zuiderstraat 
Op woensdag 25 april hebben de Wijkraad Keent, Wijkraad Moesel en PUNTwelzijn een 
enquête gehouden in de Zuiderstraat. Het doel van deze enquête was om helder te krijgen 
hoe groot de animo is voor het opzetten van een bewonersgroep voor de Zuiderstraat. 

Het doel van een bewonersgroep is om de straat te verbeteren. De bewoners van een straat 
die zich verenigen in een bewonersgroep kunnen gezamenlijk optreden richting de 
gemeente. Op deze manier kunnen de bewoners meer inspraak krijgen en aansturen op 
verbeteringen in de straat.  

Op Keent zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan bij de bewonersgroep voor de  
St. Jozefslaan. Wanneer er zich genoeg actief betrokken bewoners aanmelden in de 
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Zuiderstraat zal de bewonersgroep vergelijkbaar worden opgezet als de bewonersgroep van 
de St. Jozefslaan. 

Zijn we u woensdag 25 april misgelopen en lijkt het u goed om deel te nemen aan de 
bewonersgroep, dan kunt u alsnog het formulier invullen.  

Heeft u het formulier niet meer, kijk dan op de website van de wijkraad 
(www.wijkraadmoesel.nl), hier is een digitale versie te vinden. Het inleveren van dit formulier 
kan tot 4 mei bij Zuiderstraat 21. 

__________________________________________________________________________ 
 

Urban Sport Tour Weert opent het nieuwe seizoen 

Vanaf vrijdag 13 april gaat de Urban Sport Tour Weert weer officieel van start. Tegelijk met 
het begin van de Nationale Sport Week, zal de Urban Sport Tour zich op deze dag openen 
op de ODA velden. Daarna zal de Urban Sport Tour weer op volle toeren verder draaien en 
zoveel mogelijk wijken en plaatsen bezoeken om de sportiviteit, beweging en plezier de 
wijken in te brengen. De Urban Sport Tour brengt een heleboel sportieve spellen mee, zoals 
de welbekende soccerdomes waar in gevoetbald of gehockeyd kan worden, trefbal, 
basketbal en nog veel meer! Ook in Moesel komt de Urban Sport Tour langs, op het veld 
aan de Johan Willem Frisolaan. Op de onderstaande data zal het team bij jullie 
langskomen: 
 
Woensdag 16 mei  van 13:30 – 15:30 uur 
Donderdag 5 juli  van 15:30 – 17:30 uur 
Donderdag 12 juli  van 15:30 – 17:30 uur 
Donderdag 9 augustus van 15:30 – 17:30 uur 
Vrijdag 21 september  van 15:30 – 17:30 uur 
 

Kom op deze dagen langs bij deze 
gezellige activiteit! Je hoeft je voor deze 
activiteit niet in te schrijven, het is 
helemaal gratis en je mag komen en 
gaan wanneer jij wilt. 
Het enthousiaste sportieve team van 
Let’s Move Weert staat op de genoemde 
data voor jullie allemaal klaar!  
 
Voor meer informatie en alle data in 
andere wijken, kijk op 
www.letsmoveweert.com. 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 

De Moeselse Middag een overweldigend succes! 
Meer dan 2.000 (oud-) Moeselnaren wisten zondag 15 april de weg naar het Buurtcentrum 
Moesel te vinden! 
Een grote Moeselse reünie werd het. Nimmer werd op zo'n grote schaal zoveel aandacht 
gegeven aan het verleden van het roemrijke Weerter gehucht. 
Uniek was het filmmateriaal van de bouw van het jeugdhuis (later peuterzaal 't Holletje) uit 
1952. Compleet met de opening van de legendarische speeltuin Palmenhof. 

http://www.wijkraadmoesel.nl/
http://www.letsmoveweert.com/
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Dichteres Liza Hompes-Caris (*1920), in gezelschap van dochter Els, opende de middag met 
twee prachtige gedichten. 
Wethouder van Cultuur, Harry Coolen, wees in een toespraak nog eens op het belang van 
"publieksgeschiedenis". 
Erik Fikken droeg het gedicht over het "Moeselkepelke" voor. 
De accordeonist Mies Kuppens, beter bekend als Mies van Mia van Foo Kuueb bracht met 
zijn Wiener de sfeer van weleer weer in de zaal. "Sjon is die jugend" werd door menigeen 
meegezongen. 
Bèr Geelen van de stichting Namen en Bijnamen dankte alle Moeselse families die hem zo 
gastvrij hadden ontvangen bij het verzamelen van het fotomateriaal. 
Voorzitter Peter Korten van de organiserende Aldenborgh loofde de inzet van Paul 
Lammeretz (website), Jac. Vanderfeesten (digitalisering van de foto's) en Bèr Geelen 
(ophalen van foto's en het optekenen van de verhalen). Eveneens richtte hij zijn dankwoord 
tot het bestuur van De Aldenborgh die dit project heel noodzakelijk achtte, ook in het kader 
van deel III in het project Weerter Geschiedschrijving. 
Ook dankte Korten de Wijkraad Moesel die de Moeselse Middag financieel ondersteunde. 
 
Aanleveren van gegevens 
Tijdens de Moeselse Middag werden door bezoekers nog eens honderden foto's 
aangeleverd over het Moesel van voor 1963. 
Twan Scheepers (van Tjeu van Maosse Corneel) en zijn kinderen waren speciaal uit Geleen 
naar Weert gekomen. Twan schreef in 2009 samen met Wesley Haex een boek over de 
Tweede Wereldoorlog op Moesel. 
Wesley Haex had zijn verzameling over de Tweede Wereldoorlog bij zich. 
Thijs Lempens (Hollenjers) toonde uit zijn verzameling een oude motor die nog deelgenomen 
had aan de TT van Hunsel. 
Scouting Keent-Moesel toonde zeer oude foto's uit haar archief.  
De harmonie St. Joseph Weert-Zuid was uiteraard met haar collectie ook present. 
De werkgroep “Moeselkapel 100 jaar” vestigde in een prachtige stand de aandacht op de 
aanstaande jubileumviering op zondag 6 mei van  “'t kepelke". 
De boeken die de De Aldenborgh Kring Weert van het L.G.O.G. verkocht vonden gretig 
aftrek. 
 
Website gaat door 
De website bereikte afgelopen zondag het aantal van 450.000 hits. En dat in 75 dagen! 
Vanwege de grote hoeveelheid nieuw materiaal is besloten dat de website de komende 
maanden steeds ververst gaat worden.  
Mensen kunnen ook materiaal blijven aanleveren! Dit kan bij fotografie Vanderfeesten aan 
de Moeselschansweg 45 te Weert.  
Blijf dus kijken op www.moeselweert.nl voor nieuw materiaal! 
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Volgend jaar overzichtstentoonstelling 
Een veel gehoorde opmerking van de bezoekers was dat er te veel te zien was. Nogmaals 
willen we erop wijzen dat er volgend jaar een meerdaagse grote overzichtstentoonstelling zal 
worden ingericht. 
Hierin wordt het nieuwe fotomateriaal ook opgenomen. 
 
Boek 
Naar verwachting in 2014 
zal er dan eindelijk een boek 
komen over de geschiedenis 
van Moesel. 
Het bestuur van de stichting 
Namen en Bijnamen en De 
Aldenborgh, kring Weert van 
het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig 
Genootschap, dankt 
iedereen die de Moeselse 
Middag tot een groot succes 
heeft gemaakt! 
Blijf de historie van Moesel volgen op www.moeselweert.nl 
 
 

 
 
 
Met dank aan fotograaf Martin van Hoef van De Aldenborgh Kring Weert voor het 
beschikbaar stellen van de foto’s.  
 
 

 

 

 

http://www.moeselweert.nl/
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Van allerlei 
 
Overdracht Stichting Buurtcentrum Moesel aan Stichting Punt Welzijn 
Op 11 maart j.l. kreeg het bestuur van het Buurtcentrum Moesel een receptie aangeboden 
door Punt Welzijn om de gebruikers en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen 
afscheid van hen te nemen.  
De heren werden uitbundig bedankt voor alle tijd en energie die ze jarenlang gestoken 
hebben in het buurtcentrum. Mede dankzij hun inspanning staat de oude noodkerk er nog. 
Het is immers toch DE ontmoetingsplek van Weert-Zuid. In PUNTwelzijn hebben ze een 
goede en professionele opvolger gevonden.  
Om 15.00 uur vond de symbolische sleuteloverdracht plaats (zie foto). 
 
 
    

 
 
__________________________________________________________________________ 

 

Voor mensen uit Moesel die dit graag  willen: 

 in de vrije tijd leuke dingen doen ? 

 hart hebben voor de eigen straat en wijk ? 

 helpen bij activiteiten en projecten ? 

 de kans krijgen met ons mee te doen ? 
 

Meld je dan aan als vrijwilliger bij de wijkraad Moesel 

Stuur een mail of bel naar het secretariaat. 
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Nieuwkomers 
De commissie nieuwkomers houdt zich bezig met het welkom heten van alle nieuwe 
bewoners in de wijk Moesel en informeert hen over het bestaan van de Wijkraad en wat de 
Wijkraad voor hen kan betekenen. 
Sinds enige jaren krijgen de bewoners waarvan we weten dat ze nieuw zijn in de wijk Moesel 
een informatiesetje in de brievenbus met uitleg over de Wijkraad en de verschillende 
commissies. Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van alle bestuursleden met hun 
functie worden vermeld. Dus, bent u nieuwkomer in de wijk of kent u iemand die in de wijk is 
komen wonen, geef het ons door! Wanneer u het op prijs stelt, kan er ter kennismaking een 
kort bezoekje ingepland worden waarbij de nieuwkomer  een kleine attentie krijgt 
overhandigd. 
 
Ook voor alle pasgeboren baby's in de wijk Moesel hebben we een leuke attentie, het zijn 
tenslotte ook nieuwkomers! Dus, heeft u gezinsuitbreiding gehad of kent u iemand die pas 
een zoon of dochter heeft gekregen, geef het ons door zodat wij kunnen zorgen dat ze de 
attentie in de bus krijgen!  
 
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het bestaan van de Wijkraad 
Moesel en hen zoveel mogelijk actief te betrekken als bewoner van de wijk om zo de 
leefbaarheid van Moesel te behouden en te verbeteren. 
 
Contactpersoon commissie nieuwkomers: 
Karin Dierx 
E-mail: dierx.reemers@home.nl  

 
__________________________________________________________________________ 

 
Data om te onthouden: 
 

woensdag  Iedere woensdag (behalve schoolvakanties) kindersoos in 
Walhalla van 13.30 tot 15.30 uur. Toegang gratis. Vrijwilligers 
zijn van harte welkom  

zondag 6 mei Viering 100 jaar Moeselkapel 

woensdag 16 mei Urban sport tour aan de JW Frisolaan van 13.30 tot 15.30 uur 

woensdag 23 mei Jaarbijeenkomst in het buurthuis aan de Christinelaan 
Aanvang 19.30 uur 

woensdag 13 juni 14.00 tot 16.00 uur nationale buitenspeeldag aan de JW 
Frisolaan 

 
 

Nummer om te onthouden: 
Servicelijn van de gemeente Weert : is gewijzigd van 0495 – 575275 naar 0495-575000 
Openingstijden maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dierx.reemers@home.nl
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Uitvliegen 

 
Je durft het aan 
- in weerwil 
van de vele voorts en tegens - 
uit te vliegen 
naar het onbekende 
je durft het aan 
om de kracht 
van je eigen vleugels 
te ontdekken 
en te gebruiken 
om straks gegroeid en gerijpt 
gehoor te geven 
aan die onweerstaanbare lok 
naar het oude nest 
en te zeggen 
- hier ben ik weer -. 
 
 

Mien straot 

Twieë maol daags 
loûp ich doeër de straot 
woeë ich mien laeve 
heb geslieëte 

ich tel de plevuûze 
en de buim 
en in de huuëfkes 
de huipkes steîn 

zoeë völ ich 
de traog ôre  
van de daag 

twieë maol daags 
loûp ich dezelfdje roete 
en kieëk 
in ’t vörbeej gaon um 
hûnkerentj nao di-j aoj naober 
toen ich edereîn 
met naam nog kîndje 

’t vertroedje és verdwieëne 
allein de buim 
zeen mich nog eige 
zoeë auch de plevuûze 
en de huipkes steîn 

 
Liza Hompes-Caris 

 


