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Ber ich ten  van  he t  Bes tuur

Stichting wijkraad Moesel
Het bestuur van de Stichting wijkraad Moesel bestaat volledig uit vrijwilligers, die onze 
wijk een warm hart toedragen. De bestuursleden komen eens per maand samen tijdens 
de bestuursvergadering. De organisatie van de verschillende activiteiten is verdeeld over 
deze bestuursleden en wordt in de praktijk verzorgd door de diverse commissies. 
Deze commissies vergaderen ook, indien nodig, één maal per maand. Ze zijn in grote 
mate afhankelijk van hulp van een aantal vrijwilligers uit de wijk, in het bijzonder bij de 

grotere activiteiten. 
Tijdens onze jaarbijeenkomst op woensdag 23 mei  
heeft Mies van der Loo zijn voorzitterschap op mij,  
Roland Häszler, overgedragen. Na meer dan 12 jaar doet 
Mies een stapje terug, maar blijft nog wel de commissie 
Onderwijs, Sport en Welzijn ondersteunen.  
Ik zal me even kort aan u, bewoners van Moesel, voor-
stellen. Momenteel ben ik ruim 7 jaar bestuurslid bij de 
wijkraad Moesel en contactpersoon van de commissie
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen. Dit doe ik nog steeds 
met veel plezier en blijf dit voorlopig dus ook nog doen. 

W I J K K R A N T

MOESEL
Nieuwe wijkkrant
Voor u ligt de nieuwe wijkkrant van de wijkraad Moesel. Zoals u ziet deze keer in 
een nieuw jasje gestoken.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie! Stuur deze naar: www.wijkraadmoesel.nl
In de wijkkrant vindt u informatie en nieuwtjes over onze wijk. 
Ook verenigingen, clubs en particulieren uit Moesel kunnen er artikelen in plaatsen 
die leuk, belangrijk of interessant zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een 
discussie te starten over wat er in Moesel speelt. 
Zo wordt het echt een wijkkrantje voor ons allemaal!

Stichting wijkraad Moesel

OKTOBER 2012, JaaRgang 13, nummER 3

STIchTINg 
WIJKRAAd MoeSel

Voorzitter: 
Roland Häszler
Dagelijks bestuur, Algemene beleids-
zaken en Algemeen woordvoerder 
wijkraad Moesel
E-mail: rhaszler@kpnmail.nl

Secretariaat: 
Jolanda Verstappen
Saksen Weimarstraat 18
6006 HH Weert. Tel. 534112
Dagelijks Bestuur
E-mail: info@wijkraadmoesel.nl

Penningmeester:
Karin Dierx
Dagelijks bestuur
E-mail: dierx.reemers@home.nl

Bestuursleden: 
Roland Häszler
Contactpersoon commissie:  
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen
E-mail: rhaszler@kpnmail.nl

Ine Weegels
Lid commissie:  
Onderwijs, Sport en Welzijn, 
Contactpersoon Wijkkrant
E-mail: ineweegels@planet.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: n.vande.voort@home.nl



W I J K K R A N T

MOESEL

Op woensdagavond 23 mei vond onze jaarbijeenkomst 
plaats. Mies van der Loo opende voor de laatste keer 
als voorzitter de avond. Gerard Lenders (Burgernet) 
en Theo Schrijnemaekers (Burgerhulpverlening) hebben 
interessante informatie gegeven. 
Was u verhinderd, maar bent u wel geïnteresseerd in 
beide onderwerpen dan verwijzen we u graag naar de 
websites: www.burgernet.nl en 
www.burgerhulpverleninglimburg.nl. 
De damesgroep ElPeGe, bekend van de Boonte Aovundj 
van V.V. De Vêrkusköp, verzorgde een spetterend 
optreden en ook Frênske werd met veel enthousiasme 
ontvangen. 
Halverwege de avond hebben we afscheid genomen 
van onze voorzitter Mies van der Loo. Na ruim 12 jaar 
vond hij het tijd om het stokje aan iemand anders over 

te dragen. We hebben hem verrast met een fotoboek 
vol met herinneringen aan zijn tijd bij de wijkraad.  
Mies, namens het bestuur en alle vrijwilligers willen we 
je graag nogmaals hartelijk bedanken voor alles wat 
je voor de wijkraad en dus ook voor de bewoners van 
Moesel hebt gedaan! Roland, namens ons allemaal 
veel succes toegewenst!

Bestuur en Vrijwilligers

Verder hebben we aandacht besteed aan de Leefbaar-
heidagenda. Bewoners van Moesel, kom met ideeën/
voorstellen die binnen 1 jaar gerealiseerd kunnen worden!
Hiervoor kunnen wij subsidie bij de Gemeente Weert 
aanvragen. Momenteel zetten we ons in om o.a. een 
jeu de boulesbaan bij de Mircrobar aan de Nassaulaan 
te realiseren. 
Ondanks de interessante onderwerpen en de leuke 
artiesten van eigen bodem viel de opkomst helaas tegen. 
Vermoedelijke oorzaken waren het mooie weer en de 
diverse andere activiteiten. Hebt u tips en/of ideeën 
voor de Jaarbijeenkomst 2013 laat het ons weten!

Hebt u tips en/of ideeën voor de 
Jaarbijeenkomst 2013 laat het ons weten!
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Mijn doel is om mijn voorganger zo goed mogelijk op te volgen en dus tijd en energie 
te steken in het behartigen van de belangen van de bewoners in de wijk Moesel.  
Met steun van onze leuke groep vrijwilligers komt dat zeker goed!! 
Hebt u zin en tijd om hand- en spandiensten te verrichten voor één van onze  
commissies en zich dus aan te sluiten bij deze gezellige en enthousiaste groep, aarzel 
niet en laat het ons weten! Dit kan natuurlijk via e-mail, info@wijkraadmoesel.nl, 
maar ook door schriftelijk (Saksen Weimarstraat 18) of telefonisch (tel. 534112) 
contact op te nemen met ons secretariaat. Wij hopen snel iets van u te horen! 
Vergeet ook zeker niet om regelmatig een kijkje te nemen op onze website, 
www.wijkraadmoesel.nl. Hier vindt u actuele nieuwtjes over onze wijk, informatie 
over de leefbaarheidagenda en over de projecten waar de verschillende commissies 
zich mee bezighouden en natuurlijk nog veel meer ...

Roland Häszler
Voorzitter

JAARBIJEENKOMST WIJKRAAD MOESEL



Jeugd
BUITENSPEELDAG WERD 
DOOR CIRCA 350 KINDEREN BEZOCHT!
Op woensdag 13 juni jl. vond op het grasveld aan de 
J.W. Frisolaan de jaarlijkse Buitenspeeldag voor de wijken 
Moesel en Graswinkel plaats. Net als de afgelopen 
jaren hebben we ook dit jaar weer geprobeerd om iets 
origineels te verzinnen: 5 militairen van de KMS waren 
aanwezig met 2 grote voertuigen. De jeugd mocht deze 
van binnen en buiten bekijken en kreeg, indien gewenst, 
uitleg. Daarnaast was er nog een stormbaan waar een 
wedstrijdje werd georganiseerd. 
De 3 snelste kinderen hebben een prijs gewonnen. 

Deze werden beschikbaar gesteld door de KMS. Ook 
werden er nog een aantal schminkdoosjes uitgedeeld. 
Het enthousiasme was erg groot. KMS-ers, bedankt 
voor de geweldige middag die jullie de kinderen hebben 
bezorgd!
Natuurlijk was er nog veel meer te beleven: o.a. een 
gecombineerde klim-/glijbaan voor de grotere jeugd, 
een springkussen voor de kleintjes, stok vangen en 
4 op een rij. 
Onze speciale dank gaat uit naar de Hockeyclub: 
al jaren kunnen we rekenen op hun aanwezigheid en 
hockey is nog steeds erg populair bij de jeugd! 
Kinderen die sportief bezig zijn krijgen natuurlijk ook 
dorst. Er stond een kabouter die hen de hele middag 
heeft voorzien van ranja en ze kregen ook nog allemaal 
een zakje chips. 
Dankzij een bijdrage van de wijkraad Graswinkel was 
het mogelijk om alle kinderen na afloop te verrassen 
met een attentie.
Wijnhuis Weert willen we bedanken voor het gratis 
beschikbaar stellen van banken en tafels en buurt-
bewoners voor het gratis leveren van stroom en water.
De Gemeente Weert heeft ons kosteloos 14 drang-
hekken, 4 verbodsborden en afzetlint verstrekt en na 
afloop alles (incl. rommel) weer opgehaald. 
Gemeente, bedankt voor de fijne samenwerking!
En “last but not least” willen we graag al onze vrijwil-
ligers, die zich (vaak al jaren) hebben ingezet om deze 
middag te laten slagen, heel hartelijk bedanken!!

commiss ie  Jeugd ,  Spee l tu inen  en  N ieuwkomers

3

OKTOBER 2012, JaaRgang 13, nummER 3



W I J K K R A N T

MOESEL

4

EINDE KINDERSOOS MINI-WALHALLA, 
START jEUGDINLOOP NjOy
Op woensdag 27 juni jl. vond kindersoos Mini-Walhalla 
voor de laatste keer plaats in het gebouw Walhalla aan 
de Poldermansstraat. Op termijn wordt dit gebouw 
afgebroken. Gelukkig hebben we een nieuw onder-
komen gevonden in het Buurtcentrum Moesel aan de 
Christinelaan en daar zijn we weer op woensdag 
5 september gestart. Hierbij hoort ook een nieuwe 
naam voor de kindersoos. Samen met de kinderen is 
de naam “jeugdinloop NJoy” en een nieuw logo 
bedacht. De jeugdinloop is toegankelijk voor kinderen 
van groep 3 t/m 8 of van 6 t/m 12 jaar. Er is vrije inloop 
van 13.30 tot 15.30 uur en de toegang is gratis.
Er zijn allerlei activiteiten, variërend van tekenen, kleu-
ren, kleien en vooral veel buiten spelen tot wat grotere 
projecten, zoals konijnenhokken timmeren voor de 
kinderboerderij, een djembee-sessie bij het Rick en het 
beschilderen van een Veolia bus die daar vervolgens 
zes maanden mee door Weert is gereden. 
Ook hebben we een bezoek gebracht aan het Natuur- 
en Milieucentrum waar de kinderen erg over te spreken 
waren.

Omdat het bezoekersaantal nog steeds stijgt, nieuwe 
kinderen zijn van harte welkom, zijn we op zoek naar 
gemotiveerde vrijwilligers. Als u op de woensdag een 
paar uurtjes vrij heeft en het leuk vindt om kinderen 
te begeleiden in hun activiteiten, kom dan vrijblijvend 
eens kijken of neem dan contact op met:
Sem Douven, jongerenwerker PuntWelzijn: 
s.douven@puntwelzijn.nl, tel. 06-19010304 
of Ine Weegels, commissie Onderwijs, Sport en 
Welzijn - wijkraad Moesel: ineweegels@planet.nl, 
tel. 452227.
jeugdinloop Njoy is een initiatief van Punt Welzijn 
in samenwerking met wijkraad Moesel. 

NIEUW SPEELTOESTEL GEPLAATST IN SPEELTUIN BERNHARDLAAN
Zoals bekend worden de speelplekken in Moesel vier keer per jaar gecontroleerd. 
Dit is begin van dit jaar wederom gebeurd. 
Over het algemeen gezien lagen de speeltuinen er redelijk goed bij: minder zwerfvuil, 
minder herstelwerk, en wat nog veel belangrijker is, we hebben geen vernielingen 
geconstateerd. Deze keer houden we een goed gevoel over aan onze controle. 
Hopelijk blijft dit het beeld voor de toekomst!!!!!! 
Op vrijdag 18 mei is er in de speeltuin aan de Bernhardlaan een nieuw speel-
toestel geplaatst voor de kleintjes tot 6 jaar: een bergheuvel (zie foto). De kinderen 
kunnen er via de 2 zijkanten op klimmen en via de voorkant weer afglijden.
Hoewel het nog erg vroeg was, werd het direct na plaatsing al door een aantal 
kinderen getest en … goedgekeurd.

OPROEP 
BENT U EEN PAAR UURTjES PER MAAND BESCHIKBAAR?? 
GEEF U OP ALS VRIjWILLIGER. DE jEUGD VAN MOESEL ZAL U DANKBAAR ZIjN!
Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers, Contactpersoon Nelly v.d. Voort: n.vande.voort@home.nl



De schouw openbare ruimte
In het najaar vindt in samenwerking met de Gemeente Weert de schouw weer 
plaats. Daarom willen wij u dringend verzoeken om bij het constateren van  
onveilige plekken in de wijk, zoals losliggende tegels, donkere plekken etc.,  
zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. 

U kunt een e-mail sturen naar Nelly v.d. Voort, n.vande.voort@home.nl, of een 
briefje naar het secretariaat, Saksen Weimarstraat 18. Tijdens het lopen van de 
schouw zullen we de Gemeente dan hierop attenderen zodat de problemen snel 
opgelost kunnen worden.
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Welkom
De commissie Nieuwkomers houdt zich voornamelijk 
bezig met het verwelkomen van nieuwe bewoners in 
de wijk Moesel en informeert hun over het bestaan van 
de wijkraad en wat de wijkraad eventueel voor hen kan 
betekenen. Sinds jaren krijgen de bewoners, waarvan 
we weten dat ze nieuw zijn in de wijk Moesel een 
informatiesetje in de brievenbus met daarop uitleg over
de wijkraad en de verschillende commissies. Ook wor-
den de namen, e-mailadressen en telefoonnummers 
van alle bestuursleden met hun functie vermeld. Dus 
bent u nieuwkomer in de wijk, of kent u iemand die in 
de wijk is komen wonen, geef het ons door!
Tijdens een persoonlijk gesprek met ons krijgt u een 
leuke attentie van de wijkraad overhandigd.

Ook alle pasgeboren baby’s in de wijk Moesel worden 
door ons bezocht.
Het zijn tenslotte ook nieuwkomers. Bent u pas (weer) 
pappa of mamma geworden, of kent u iemand die pas 
een zoon of dochter heeft gekregen, neem dan contact 
met ons op! We hebben voor hem en/of haar ook een 
leuke attentie, vergezeld van een formulier met een 
passende tekst erop.

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen attent te 
maken op 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 
c.q. te verbeteren.
Contactpersoon Nelly van Voort:
n.vande.voort@home.nl

commiss ie           N ieuwkomers

Het oude huis heeft de drukte uitgelaten

Ook ik moet gaan en weet dat ik de stenen
die ik heb vergaard door één handeling weer kwijt zal raken

Mijn huis – een album vol herinneringen
van kinderbed tot popmuziek

Van sudderend stoofvlees op het fornuis
tot het stoeltje bij het raam

Ik koester nog even de sporen van slijtage
dan zet ik de pennenstreek op een vel papier

Mijn emoties verdrijf ik en het album klap ik dicht.

Mijn huis
Liza Hompes-Caris
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Sociale veiligheid
HERINRICHTING OPENBAAR GEBIED 
LANGS SPOOR IN KEENT EN MOESEL 
De Gemeente Weert gaat rioolwerkzaamheden uitvoeren 
parallel aan het spoor in de wijken Keent en Moesel. Het 
is nodig daar een grote rioolbuis in te graven. Die moet 
ervoor zorgen dat er bij hoosbuien geen riooloverstorten 
meer plaatsvinden in de beek die daar loopt. Omdat dit 
werk moet gebeuren, kan dan ook het openbaar gebied 
langs het spoor opnieuw worden ingericht. Daar wil de 
Gemeente alle omwonenden bij betrekken. Daarvoor 
worden diverse informatieavonden gehouden.
Het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden, 
betreft de volgende straten: Louis Regoutstraat,  
Julianalaan, Beatrixlaan, Drakesteyn, Maaseikerweg  
en een klein deel van de Blatenkempweg.

Meebepalen 
Omwonenden en belanghebbenden bepalen samen met 
de Gemeente hoe “de buurt” wordt ingericht. 
Eindelijk wordt nu ook het achterompad aan de Juliana-
laan opgeknapt. Overlast voor omwonenden is mogelijk. 
Bouwtijd: ruim 1 jaar (wordt gefaseerd uitgevoerd); 
Aanvang werkzaamheden: Begin najaar 2012.

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

VOORTUINEN
Al gedurende een lange periode is er overleg tussen de Gemeente Weert, Wonen 
Weert, wijkraad Moesel en bewoners van Albertina Agnesstraat, Anna van Buren-
straat en Charlotte van Bourbonstraat om in deze 3 straten voortuinen in “bruik-
leen” te realiseren. Duidelijk is, dat het bij de Gemeente na 15 jaar nog steeds 
niet is doorgedrongen dat wij gaan voor “bruikleen” en niet zoals ons wordt 
opgedrongen voor kopen of huren. 
Ondanks enkele enquêtes en informatieavonden lijkt het alsof er door partijen 
een soort van impasse is bereikt. Deze is volgens ons ontstaan doordat bij de 
totstandkoming van de door de Gemeente Weert en Wonen Weert geformuleerde 
uitgangspunten en conclusies te weinig geluisterd is naar en rekening gehouden 
is met de ideeën en wensen, zoals die door buurtbewoners tijdens de informatie-
avonden naar voren zijn gebracht. 
Wij hebben contact gehad met de Gemeente. Men heeft aangegeven, dat dit 
onderwerp op de prioriteitenlijst van 2013 geplaatst zal worden. Binnenkort worden 
alle bewoners over het verdere verloop geïnformeerd.
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WINKELCENTRUM MOESEL
Overlast door parkeerproblemen 
Winkelcentrum Moesel
Het is inmiddels algemeen bekend, zo ook bij de 
Gemeente Weert, dat door de komst van de Jumbo  
bij het winkelcentrum Moesel een groot te kort aan 
parkeerplaatsen is ontstaan. De wijkraad Moesel is  
van mening dat de redenen die bewoners, winkeliers 
en winkelend publiek aangeven zwaarwegend genoeg 
zijn om hier aandacht aan te besteden.
De wijkraad Moesel en de Winkeliers hebben naar 
aanleiding van diverse klachten en “bijna” ongelukken 
besloten om gezamenlijk met de Gemeente Weert op 
korte termijn naar een structurele oplossing te zoeken.

Conclusie van de Gemeente van 16 juli 2012
Uit het parkeeronderzoek blijkt dat het bewoners-
parkeren en het bezoekersparkeren elkaar nauwelijks 
overlapt. Als de winkels gesloten zijn, wordt er weinig 
tot niet op de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum
geparkeerd. De bewoners parkeren vooral op de 
parkeerplaatsen rond de woningen. Daar zijn in de 
avonduren geen knelpunten geconstateerd. 
De parkeerdruk vindt voornamelijk plaats op de twee 
parkeerterreinen rond de winkels. Als deze parkeer-
plaatsen vol zijn, wordt uitgeweken naar de parkeer-
plaatsen langs de wegen, in de directe omgeving van 
het winkelcentrum. Daar wordt op drukke momenten 
geen te hoge parkeerdruk gemeten. Op basis van 
de parkeerdrukmeting ziet de Gemeente geen reden 
voor het nemen van maatregelen in de vorm van 
extra parkeerplaatsen. Eventuele mogelijkheden 
die er zijn, liggen op dusdanige loopafstand, dat de 
bestaande parkeerplaatsen langs de wegen dichterbij 
zijn. Omdat buiten het plein geen hoge parkeerdruk 
is geconstateerd, kunnen piekmomenten in de 
directe omgeving worden opgevangen.

OKTOBER 2012, JaaRgang 13, nummER 3
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BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG GESLOOPT!
Basisschool De Zevensprong heeft meer dan 40 jaar 
onderwijs verzorgd. Door de fusie met basisschool 
Nassauhof kwam het gebouw leeg te staan en is 
inmiddels gesloopt.
Het perceel heeft de bestemming woningbouw. 
In verband met de huidige malaise wordt er voorlopig 
niets gebouwd. Het terrein wordt geëgaliseerd en 
ingezaaid.

W I J K K R A N T

MOESEL

CITROëNGARAGE
Eindelijk na jaren planning door Wonen Weert is de sloop van de Citroëngarage 
een feit. De buurtbewoners zijn via een brief hierover geïnformeerd. Na het 
verwijderen van het asbest kon de sloop eindelijk beginnen. Op de foto is 
duidelijk te zien dat er op dit moment niets meer staat wat aan de voormalige 
garage herinnert en nu hebben de bewoners van de Oranjeflat een bijzonder 
(tijdelijk) uitzicht.
Na het saneren van de mogelijk vervuilde grond zal naar verwachting halver-
wege dit jaar gestart worden met de nieuwbouw. Op de begane grond komt 
de AHOED (Apotheek en Huisarts Onder Een Dak) en daarboven huurapparte-
menten. 
De verwachte oplevering van het complex is medio 2013. Natuurlijk zal de 
wijkraad aandacht besteden aan het verdere verloop van de nieuwbouw.
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Bepaal mee wat er ieder jaar in onze wijk  
moet worden verbeterd op het gebied van 
leefbaarheid! U hebt altijd de mogelijkheid  
om ideeën aan te dragen!

Leefbaarheidagenda
Vanaf 2010 wordt voor elke wijk en voor elk dorp in de 
Gemeente Weert een leefbaarheidagenda gemaakt. 
Hierop staan maximaal vijf activiteiten die binnen een 
jaar worden uitgevoerd. Aanvragen die vóór 1 oktober 
worden gedaan, indien goedgekeurd, worden in het 
daarop volgende jaar uitgevoerd.

Als bewoner van Moesel speelt u dus een belangrijke 
rol bij het aandragen van ideeën en de uitvoering van 
activiteiten in onze wijk.

Definities hiervan zijn:

SchOOn
Esthetische en hygiënische kwaliteit van een ruimte 
met een openbaar karakter die volgens de beleids-
normen van de professionele partners wordt onder-
houden.

hEEl
De staat van onderhoud van de openbare ruimte of 
ruimtes met een openbaar karakter volgens de be-
leidsnormen 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.

LEEfBAARHEIDAgENDA 2013

RATTENOVERLAST
We hebben de laatste tijd weer diverse klachten van bewoners binnengekregen 
over rattenoverlast. De ratten worden op diverse plaatsen in onze wijk gesigna-
leerd, zelfs in de speeltuin aan de Bernhardlaan! Bewoners, om de overlast tot een 
minimum te beperken, adviseren wij u om geen etensresten in de tuin te gooien! 
Hier komt immers al het ongedierte op af. Mocht u ratten zien, maak hiervan dan 
direct melding bij de Servicelijn van de Gemeente Weert, tel. 575000. 
Hoe meer klachten er binnen komen, hoe sneller de Gemeente in actie komt! 
Op www.top-ongediertebestrijding.nl kunt u meer informatie vinden over onge-
diertebestrijding.

OKTOBER 2012, JaaRgang 13, nummER 3
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ZEER GESLAAGDE VIERING 
100-jARIG BESTAAN MOESELKAPEL!
Op 6 mei jl. werd het 100-jarig bestaan gevierd van 
onze bedevaartsplaats. Om 11.00 uur begon in de 
feesttent op het Moeselplein de zeer druk bezochte 
Heilige Mis. Deze werd voorgegaan door 
Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, samen 
met Pastoor Rosenhart. Voor de muzikale omlijsting 
zorgde het dames- en herenkoor St. Joseph samen 
met het Gregoriaanse herenkoor van Moesel.

Na de Heilige Mis werd de kapel officieel heropend. 
Daarna was er gelegenheid om de gerenoveerde kapel 
te bezoeken en om elkaar te ontmoeten in de feesttent. 
Ook de inwendige mens werd niet vergeten.
Om 15.00 uur werd de jubileumviering afgesloten met 
een Marialof. Sopraan Marjos Metsemakers zong 
o.a. het Ave Maria en werd op het orgel begeleid 
door mevrouw Lène Vermeulen-Huijts.

De kinderen hebben zich ook goed geamuseerd: er 
stond een springkussen en er waren diverse spellen. 
Wethouder Coolen is speciaal gekomen om de prijs-
uitreiking van de kleurwedstrijd te verrichten.

diverse Berichten

W I J K K R A N T

MOESEL
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NEDERLANDSE CONVERSATIELESSEN
Wilt u graag uw Nederlands verbeteren? Doe dan mee 
aan de conversatielessen en ga onder begeleiding van 
vrijwilligers in een groep aan de slag met schrijven, lezen 
en praten. Er wordt tijdens de lessen rekening gehouden 
met het niveau dat de deelnemer al heeft. De lessen wor-
den ondersteund door een docent van Gilde opleidingen 
en zijn bedoeld voor allochtone vrouwen en mannen, die 
graag de Nederlandse taal (beter) willen beheersen.

De lessen worden gegeven in de volgende wijken: 
Fatima, Keent, Boshoven en Groenewoud. 
De eerstvolgende cursus start in september. Een cursus 
van minimaal 12 lessen kost €17,50.

Meer informatie of aanmelden voor de cursus kan 
bij Sanne Kuepers door te bellen naar 0495 – 697 900 
of een e-mail te sturen aan s.kuepers@puntwelzijn.nl

DE SUCCESVOLLE MOESELSE MIDDAG 
KRIjGT EEN VERVOLG MET EEN MOESELSE AVOND
Deze avond zal vrijdag 12 oktober om 19.30 uur starten in Buurtcentrum Moesel.
Tijdens deze avond zal middels 3 presentaties de geschiedenis van Moesel in 
vogelvlucht en laagdrempelig worden verteld. Ook zullen unieke aanwinsten/ 
ontdekkingen worden getoond. Volgend jaar van vrijdag 15 t/m zondag 17 maart 
is er de grote overzichtstentoonstelling.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Bestuur van De Aldenborgh
Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Bezoek voor meer informatie ook www.moeselweert.nl
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BUURTERRAS ZUIDERSTRAAT
Omdat er vraag was onder enkele bewoners van de Zuiderstraat naar een 
bewonersgroep heeft Punt Welzijn met medewerking van de wijkraden Keent  
en Moesel een enquête gehouden onder de bewoners. Alle bewoners kregen 
persoonlijk, voor zover ze thuis waren, de enquête persoonlijk overhandigt en 
werden uitgenodigd een kopje koffie/thee te komen drinken bij het BuurTerras. 
Vier bewoners hebben aangegeven te willen helpen met opzetten van een  
bewonersgroep en negen met het organiseren van activiteiten. 
De wijkraad Keent gaat met de uitslag van dit onderzoek aan de slag.

commiss ie  onderw i j s ,  Spor t  en  We lz i j n

BUURTERRAS ZUIDERSTRAAT

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de  
diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak 
gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd 
dat je op het punt een studie te volgen of aan gezins-
uitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer 
zeker.

Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? 
Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal 
MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van 
een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collec-
tanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant 
op straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net 
zoveel collectanten. 
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met 
MS door het geven van duidelijke voorlichting en het 
financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De 
huis aan huis collecte in november is de belangrijkste 
inkomstenbron.

De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.natio-
naalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in 
Maassluis.

Namens alle mensen met Multiple Sclerose, 
Hartelijk dank!

VooR eeN IedeR MeT MS, eeN collecTANT IN de BReS
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Maatjes gezocht!
 
Eenzaamheid kan ons allemaal overkomen en is niet gebonden aan leeftijd,  
man of vrouw, achtergrond of geloof.
Voelt u zich geroepen om mensen te helpen en een steuntje in de rug voor hen  
te zijn? Meldt u dan nu aan en geef deze mensen de steun die ze verdienen.  
Hebt u interesse of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Sanne Kuepers: tel. 0495-697900 

GEzOcht
eeN peNNINgMeeSTeR: 
Iemand die het leuk vindt om in slechts een paar uurtjes per maand de financiële 
administratie van de wijkraad bij te houden. Grote administratie kennis is hierbij 
niet vereist.

eN VRIJWIllIgeRS: 
Die hand- en spandiensten willen verrichten bij één van onze commissies. 
U kunt zelf aangeven welke activiteiten uw voorkeur hebben en hoeveel tijd u 
hieraan wilt besteden.

Hebt u interesse in een actieve ondersteuning van de wijkraad Moesel
Laat het ons weten! info@wijkraadmoesel.nl

KBo WeeRT ZuId
KBO Weert Zuid is een actieve en dynamische vrijwilli-
gersorganisatie met royaal 500 leden. Kortom zij is een 
bloeiende afdeling van de grootste seniorenorganisatie 
van Nederland. De taak die we ons ten doel gesteld 
hebben: een goed leven voor senioren in een zorgzame 
samenleving.  

Maar nu hebben wij toch een probleem
Voor de belangenbehartiging, advies en informatie over 
gezondheid, wonen, vervoer en financiën en allerlei 
activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikke-
ling komen wij door verloop vrijwilligers tekort.

We zoeken thans in het bijzonder medewerkers voor:
• de Soos;
• Lief en Leed;
• Organisatie van activiteiten.

Hoeveel tijd kost het u?
Al naar gelang het beschikbare aantal vrijwilligers 
kunnen taken worden verdeeld over meerdere personen. 
Na een korte periode van inwerken zal de invulling van 
de taken gemiddeld een inzet vragen van 1 à 5 uur per 
week. 

Wat levert u het op? 
Naast de voldoening iets te betekenen voor uw mede-
mensen, krijgt u een korting op de contributie en een 
uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersdag.

Bent u bereid om ons te helpen of wenst u meer 
informatie?
Bel dan Frank Bindels (tel. 537510) ofwel Brigitte Pilz 
(tel. 539339)
E-mail: fm.bindels@home.nl of brigitte.pilz@planet.nl
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data activiteiten

Nummers 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.

Gemeente Weert: 575000

Alarmnummer: 112 

Politie: 09008844
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• Iedere woensdag (behalve schoolvakanties) “Jeugdinloop Njoy” 
 bij Buurtcentrum Moesel van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
 Deze middag is toegankelijk voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
 Toegang gratis! Vrijwilligers zijn van harte welkom!
• 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 kom eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!
• Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

Vrijdag 12 oktober
Moeselse Avond, aanvang 19.30 uur 
Locatie: Buurtcentrum Moesel, 
Christinelaan 25, 
Organisatie: De Aldenborgh
Zondag 14 oktober
Najaarsmarkt van 13.00 uur – 16.30 uur 
Locatie: Buurtcentrum Moesel, 
Christinelaan 25
Organisatie: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Zondag 21 oktober
Najaarsmarkt van 11.00 uur – 16.00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel, 
Christinelaan 25
Organisatie: Punt Welzijn
Woensdag 24 oktober
Halloweenviering van 14.00-16.00 uur
Locatie: De Stegel, Nassaulaan 5
Organisatie: wijkraad Moesel

Zaterdag 27 oktober
XXL Made in Holland Promsconcert, aanvang 20.30 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel, 
Christinelaan 25 (zie: www.harmonieweertzuid.nl)
Organisatie: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Zondag 28 oktober 
Happy2gether2, aanvang 13.30 uur 
Locatie: Buurtcentrum Moesel, 
Christinelaan 25  (zie: www.harmonieweertzuid.nl)      
Organisatie: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Zaterdag 24 november                                
Dans- en muziekavond met live muziek 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Oranjetref
Oranjeplein 1b
Woensdag 28 november
Sinterklaasviering van 14.00- 16.00 uur 
Locatie: Buurtcentrum Moesel, 
Christinelaan 25  Organisatie: wijkraad Moesel

Stichting
Wijkraad

Moesel

Stichting
Wijkraad

Moesel


