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Ber ich ten  van  he t  Bes tuur

Korte terugblik 2013
De wijkraad heeft in 2013 weer aan diverse projecten en activiteiten aandacht gegeven, 
zoals u verder in deze krant kunt lezen. Wij mochten Ria Egelmeers als nieuwe penning-
meester verwelkomen. De commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen is met  
Martine van Riel versterkt. In 2013 was er geen jaarvergadering door teruglopende  
belangstelling. In 2014 gaan wij proberen de bewoners meer te betrekken bij alle belangen 
in onze wijk en weer een informatieve middag/avond organiseren. 
De buitenspeeldag in samenwerking met Graswinkel was zeer geslaagd. Het rioolproject
langs het spoor is volgens planning gestart en zal dit jaar afgesloten worden.  
De Zuiderstraat was genomineerd voor de leukste straat van Nederland. Halloween, 
Disco in het Buurthuis voor de jeugd en niet te vergeten de ingebruikname van de 
prachtige social sofa bij de Brede school vonden plaats. De nieuwbouw in de Ouden-
akkerstraat is gestart en er is duidelijkheid over het bouwproject aan de Beatrixlaan.

Het is al weer 2014 en de wijkraad is ook dit jaar met veel vrijwilligers aanspreekpunt 
voor alle bewoners van Moesel. In 2014 zijn wij weer actief met diverse activiteiten en 
projecten. Zo gaan wij alle bouwprojecten bespreken met gemeente en aannemers.  
We geven aandacht aan de oversteek bij de Keentersteeg / J.W.Frisolaan, voortuinen-
project en inrichting oude locatie Zevensprong. We zien als actiepunten de Microhal/bar, 
starterwoningen, toekomst Buurtcentrum en bouwplannen bij BSO Palet en zebrapad 
Maaseikerweg. En we gaan uiteraard door met de bekende activiteiten zoals de buiten-
speeldag, disco, buitenbioscoop, Halloween enz. 

Hierbij wil ik ook graag alle bestuursleden, commissieleden, vrijwilligers en alle anderen 
bedanken voor elke bijdrage en ondersteuning in 2013 en reken ook weer op jullie voor 
dit jaar. Bedankt!
Maar natuurlijk staat eerst de carnaval in Moesel op de agenda.

Roland Häszler
Voorzitter
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Jeugdinloop Njoy
Op 18 december 2013 hebben we afscheid genomen van 
Joep Hommen die zich zo’n 40 jaar heeft ingezet voor 
de jeugd van Keent en Moesel. Aanvankelijk ging het 
om jeugd van 16 tot 22 jaar. Via oude schoolgebouwen 
aan de Keenterstraat en de Julianalaan en een jaar in de 
Piusschool kregen ze in 1980 definitief een clubgebouw 
aan de Poldermansstraat/hoek Julianalaan onder de 
naam Walhalla. In dit gebouw werd gebiljart, gekaart, 
gedart en natuurlijk gefeest onder toezicht van Joep en 
veel vrijwilligers, waaronder Nelly en Thieu Soeters.  
Joep was aanvankelijk coach en sinds 1980 ook voorzitter
van de stichting. De soos had veel belangstelling. Zondag-
avonden met wel 100 jongens en meisjes waren geen 
uitzondering. Er werden diverse uitstapjes en excursies 
gemaakt. Kortom Joep besteedde veel tijd hieraan.
Velen vonden het jammer dat ze na hun 22ste niet meer 
mochten komen en kregen met toestemming van de  
gemeente een nieuwe locatie in de buurt, genaamd Oase. 

Op de woensdagavond waren er onder begeleiding van 
Joep en vrijwilligers drukbezochte bijeenkomsten voor 
mensen met een beperking.
Rond 2000 nam de belangstelling wat af en werd door  
Punt Welzijn in samenwerking met de Wijkraad de aan-
dacht meer gericht op kinderen van 6 t/m 12 jaar onder 
de naam Mini Walhalla. Joep bleef voorzitter van de 
stichting.
In 2012 kwamen er plannen om de school Het Palet uit te 
breiden en moest Mini Walhalla helaas uitwijken naar een 
nieuwe locatie. Die werd gevonden in het Buurtcentrum. 
Een nieuwe naam en nieuw logo werd bedacht door de 
kinderen en dat werd Njoy. Voor Joep was de tijd aange-
broken om hier te stoppen met zijn vrijwilligerswerk.
Wij danken Joep voor zijn inzet al die jaren.

Wilt je meer weten over Njoy? 
We zijn iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 uur in 
het Buurtcentrum aan de Christinelaan (behalve in de 
schoolvakanties). Of neem contact op met:
Sem Douven, jongerenwerker Punt Welzijn:  
s.douven@puntwelzijn.nl, tel. 06-19010304. 
Of met Ine Weegels, commissie Onderwijs, Sport  
en Welzijn: ineweegels@planet.nl, tel. 45 22 27.

Jeugdinloop Njoy  

is een initiatief  

van Punt Welzijn in 

samenwerking met 

wijkraad Moesel.
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open dag
Brede School Moesel houdt op zondag 30 maart van  
11 tot 13 uur Open Dag voor iedereen.
Tevens worden ouders met kinderen in de leeftijd van  
0-4 jaar geïnformeerd over het basisonderwijs.  
Inschrijven is op deze dag ook mogelijk.

Humanitas heeft gelijktijdig Open Dag. Ook hier wordt u 
geïnformeerd over  Voor- en naschoolse opvang en kinder-
opvang van 0-4 jaar.
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Social sofa bij Brede School Moesel
De social sofa is afgelopen jaar met veel enthousiasme beplakt door alle leerlingen van 
de school onder begeleiding van vrijwilligers en ouders. Wethouder Harry Coolen en de 
oudste en jongste leerling van de school namen in november 2013 de bank officieel in 
gebruik in aanwezigheid van alle leerlingen, ouders en omwonenden.  

Kerstkaartenactie 2013
Maandag 16 december 2013 brachten leden van de  
LEO Club Montmorency met enkele kleuters van Brede 
School Moesel een bezoek aan zorgcentrum Ververshof.
Alle kleuters hebben ook dit jaar weer prachtige kerst-
kaarten gemaakt die zij aan de bewoners hebben aan-
geboden. Een mooie ontmoeting voor jong en oud!
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disco-avond 15 november 2013
Om half zeven begon voor groep 1 tot en met 4 de discoavond met dj Sendeman in 
Buurtcentrum Moesel. De kleintjes konden zich laten schminken en alle kinderen kregen 
ranja en popcorn.
Een groepje kinderen van 6 jaar van dansschool The Big X was uitgenodigd om een dansje 
te doen. Het was een feest om naar te kijken. Na het optreden werd er ook nog een work-
shop dansen gegeven. De kids waren super gemotiveerd en deden enthousiast mee.
Er waren ook kinderen die speciaal voor deze avond in discokleding waren gehuld! 
Om acht uur was het afgelopen. Het was zo gezellig dat een aantal kinderen nog niet 
naar huis wilde.
 

commiss ie  Jeugd ,  Spee l tu inen  en  N ieuwkomers

De Wijkraad Moesel organiseert op vrijdag 4 april a.s. 
voor de 2e keer een discoavond in het Buurtcentrum 
Moesel, Christinelaan 25.

De avond zal in tweeën worden verdeeld: De leerlingen 
uit de groepen 0 tot en met 4 zijn van harte welkom van 
18.30 tot 20.00 uur en de leerlingen uit de groepen 5 tot 
en met 8 van 20.00 tot 22.00 uur. 

 DJ Sendeman zorgt voor de muziek. 
                   De jongste leerlingen kunnen zich 
  laten schminken. 

Er is EHBO aanwezig en er zal voldoende toezicht zijn. 
Om de avond goed te laten verlopen hebben wij een 
klein reglement opgesteld: 
•	 Iedereen	wordt	gerespecteerd,	niemand	word	
 gediscrimineerd of gepest;
•	 Er	wordt	geen	alcohol	geschonken,	ook	niet	aan	
 de ouders;
•	 Gedurende	de	avond	mag	niemand	zonder	
 toestemming de zaal voortijdig verlaten 
 (d.w.z. de eerste groep niet voor 20.00 uur, 
 de tweede groep niet voor 22.00 uur);
•	 Garderobe	is	op	eigen	risico,	dus	laat	geen	
 waardevolle spullen in je jas zitten;
•	 De	wijkraad	is	niet	aansprakelijk	voor	diefstal,	
 vernieling of beschadiging van persoonlijke 
 eigendommen;
•	 De	wijkraad	is	niet	verantwoordelijk	voor	
 gebeurtenissen buiten de zaal.

Vanaf acht uur begon de avond voor  groep 5 tot en met 8. 
Ook voor hen was er limonade en popcorn. Daarnaast 
was er eveneens een workshop dansen. Ook nu werd er 
weer volop meegedaan. Om tien uur kwam er een einde 
aan deze zeer geslaagde avond. 
We kregen al de vraag om dit vaker te organiseren,  
vandaar opnieuw een uitnodiging in dit blad.

Vrijwilligers bedankt! Mede dankzij jullie kon deze avond 
mogelijk gemaakt worden.

Beste basisschoolleerlingen en beste ouders,

De contactpersoon op de avond is Nelly v.d. Voort, tel.nr. 06-30085155.

ENTREE

GRATIS
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Nieuwkomers
> BaBy’S
Wij verwelkomen alle baby’s die in de wijk Moesel geboren worden. Bent u pas papa of 
mama geworden, of kent u iemand die een zoon en of dochter heeft gekregen, neem dan 
even contact met ons op. We hebben een leuke attentie voor hem of haar.
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de wijkraad Moesel en 
bewoners van de wijk zoveel mogelijk actief te betrekken bij het behouden c.q. verbeteren 
van de leefbaarheid in Moesel. 
Contactpersoon: Nelly v/d Voort E mail: ammvoort1951@kpnmail.nl

halloween 30 oktober 2013
Het was een zeer geslaagde middag. Ruim 140 kinderen 
hebben het Halloweenfeest bezocht en velen waren  
verkleed. Ze hebben zich goed geamuseerd. Iedereen 
kon zich laten schminken en spellen doen (kegelen, golfen  
en blik gooien). Aan de knutseltafel werden de mooiste 
dingen gemaakt.
De doolhof in het donker was ook heel populair. Er was 
zelfs een heuse waarzegster aanwezig.
Halverwege de middag werden de kinderen verrast met 
limonade en popcorn.
De Commissie Jeugd kijkt met volle tevredenheid terug 
op deze middag.

Alle vrijwilligers, die deze middag tot een succes hebben 
gemaakt, hartelijk bedankt voor jullie inzet!
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Start nieuwbouw 
Regionaal Kennis en expertisecentrum voor speciaal onderwijs Weert

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

De toekenning van een provinciale subsidie van  
€ 1.900.000,- maakt de bouw van het Regionaal Kennis 
en Expertisecentrum Weert (RKEC) definitief mogelijk. 
Vrijdag 20 december gaf wethouder Harry Coolen om 
10.00 uur het startsein voor de slopershamer en werd 
het bouwterrein vrij gemaakt. 

Met de ontwikkeling, bouw en inrichting van het RKEC is 
een totaalbedrag gemoeid van ongeveer 12 miljoen euro. 
De nieuwbouw komt te liggen aan de Beatrixlaan.

Eerst slopen dan bouwen
Het plangebied voor de huisvesting van het RKEC omvat 
het gebied tussen de Beatrixlaan, Poldermansstraat 
en de Julianalaan. Hier lag het gebouw dat voorheen is 

gebruikt door Stichting Open Jongerencentrum Walhalla. 
Omdat dit gebouw lag in het plangebied van de nieuw-
bouw is dit gesloopt. Het gebouw was tot voor kort in 
gebruik als extra ruimte voor SBO Het Palet.

Samenwerking
Het nieuwe centrum biedt straks onderdak aan vier  
onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs.  
Het betreft: SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg 
en De Maaskei. Deze combinatie geeft maximale  
mogelijkheden om aan te sluiten bij de gewenste visie 
van vernieuwing en (samenwerking) binnen het (speciaal)
onderwijs. Bij de bouw wordt ook ruimte gerealiseerd 
voor onderwijsondersteuning en een tweetal gymzalen.

De bergtop gooit een deken af

Sneeuw valt
smelt
en krijgt een naam

de voortbewegende
watermassa
drenkt, voedt
torst en laat zinken

voert zand
en grind 
met zich mee

mijlen ver

om dan 
te verdrinken
in de witgekopte zee.

Liza Hompes-Caris
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Start nieuwbouw 
Regionaal Kennis en expertisecentrum voor speciaal onderwijs Weert

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

Welkom in het gezondheidshuys Weert
De wijk Moesel is een gezondheidscentrum rijker. aan de Oudenakkerstraat bouwde Wonen Limburg 19 huur-
appartementen met daaronder een gezondheidscentrum. Na een drukke periode van verhuizen, is de rust nu 
een beetje teruggekeerd en zitten de meeste nieuwe bewoners en zorgaanbieders op hun stek.

Het Gezondheidshuys, zoals het nieuwe gezondheids-
centrum heet, huisvest een compleet geheel van zorg-
aanbieders. Vooral bewoners van de wijken Moesel, Keent 
en Graswinkel profiteren van deze zorg onder één dak. 

De volgende zorgaanbieders huizen op het nieuwe adres:
• Begane grond: Apotheek Zuijdgeest, Huisartsen 

Wolters & Janssen, Psychologenpraktijk Medipsy en 
Verloskundigenpraktijk Weert. 

• Op de eerste verdieping zijn JouwFysio (fysiothera-
peuten Loek van de Putten & Raymond van Boxtel), 
Medisch Pedicurecentrum Weert, Osteopathiepraktijk 
Gertsen, Diëtistenpraktijk Mirjam Coolen, Logopedische 
praktijk Ellen Schouten en Podotherapie Verhoeven 
gehuisvest.

Samen bieden zij een compleet aanbod aan gezondheids-
zorg. Zo kunt u na een bezoek aan de huisarts direct langs 
de apotheek om uw medicatie te halen. Doorverwijzing 
naar en overleg tussen de diverse disciplines is gemak-
kelijker dan ooit door de korte lijnen. 

Samenwerking steeds belangrijker
Tegenwoordig is het steeds belangrijker samen te werken 
in de zorg. Door de vergrijzing, kortere opnameduur in het 
ziekenhuis en bezuinigingen komen steeds meer hulp-
vragen in eerste instantie bij de huisarts terecht. Door 
samen te werken met collega-zorgaanbieders kan  
uitstekende zorg worden geboden vanuit één locatie.  
Bovendien is deze zogenaamde eerstelijnszorg - zorg waar 
u geen verwijzing voor nodig hebt - vele malen goedkoper 
dan tweedelijnszorg, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis. 
De plek van het nieuwe Gezondheidshuys is uitermate 
geschikt: midden in de wijken dichtbij andere voorzieningen. 
 
Meer informatie
De woonappartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd. 
In Het Gezondheidshuys is nog ruimte voor een of twee 
praktijken. 

Voor meer informatie over de openingstijden en wat 
Het gezondheidshuys allemaal te bieden heeft, kijkt u 
op www.hetgezondheidshuys.nl.



herinrichting openbaar gebied 
spoor Keent & Moesel / houtstraatlossing

Het project is onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het creëren van deze voorziening is een 
maatregel in het kader van het GRP met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit in de Houtstraatlossing. 

De Houtstraatlossing is de beek aan de zuidzijde van het 
spooremplacement in Weert. De beek moet het hemel-
water van de woningen rondom de Houtstraatlossing af 
gaan voeren. Hierdoor wordt er optimaal ingespeeld op 
de klimaatverandering. Na de aanleg van het transportriool 
wordt daar de openbare ruimte opnieuw ingericht.
Het gaat om een groot project dat tot eind 2014 duurt. 
Aannemingsbedrijf Van Boekel Zeeland B.V. voert de 
werkzaamheden in opdracht van de gemeente Weert uit.

De werkzaamheden aan de Maaseikerweg en de Beatrix-
laan zijn afgerond. Toch zijn er diverse klachten van 
bewoners bij de wijkraad binnen gekomen. Het gaat vooral 
om de veiligheid. Er zijn enige aandachtspunten aange-
geven in de kerngroep en besproken met de gemeente 
en de aannemer. Zo zijn er vraagtekens van bewoners 

over de midden drempel kruispunt Maaseikerweg / 
Beatrixlaan, de fietsstrook naar de achterzijde van de 
Gilde opleidingen vanaf de rotonde en de oversteek-
mogelijkheden van fietsers en voetgangers van een kant 
naar de overkant (stoepverlaging) op de Maaseikerweg. 
Ook zijn de drempels op de Beatrixlaan erg hoog, maar 
volgens de gemeente binnen de norm. De wijkraad zal 
hier verder aandacht aan geven, zodat het een en ander 
kan worden aangepast.
De werkzaamheden worden vervolgd via Julianalaan 
richting station en naar de achterzijde van de Julianalaan. 
Gelijktijdig wordt gewerkt vanaf het station in richting 
Keent, de Louis Regoutstraat. Gezien de goede weers-
omstandigheden gaat het werk voorspoedig en volgens 
schema.
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Voortuinen Moesel horen niet bij groenste stad?
Bewoners van  Moesel moeten nog zeker een jaar 
wachten tot de gemeente geld vrijmaakt voor de  
aanleg van voortuinen. Dat blijkt uit een recent  
besluit van het college van B&W. 

In 3 straten van de wijk Moesel, de Albertina Agnesstraat, 
de Anna van Burenstraat en de Charlotte van Bourbon-
straat, wil 78 % van de bewoners een voortuin mits ze 
die gratis in bruikleen krijgen, blijkens een recente peiling 
van de wijkraad. Het gros van de bewoners wil al sinds 
eind 2005 voortuinen: voor meer privacy, veiligheid, het 
fietsen over de stoep tegen te gaan en de straat een 
warme en leuke uitstraling te geven. Het voortuinenplan, 
dat zo’n e 200.000 gaat kosten, heeft het steeds niet 
gehaald. Teleurstellend was ook het gebrek aan onder-
steuning vanuit de raad, met uitzondering van Weert 
Lokaal, PvdA en de SP, die het project tot op heden wel 
hebben ondersteund.

Ondanks dat wij gezamenlijk met de bewoners al meer 
dan 15 jaar proberen om voortuinen te realiseren, heeft 
nog steeds 78 % van de bewoners belangstelling. Het 
vertrouwen in de gemeente is op dit punt wel tot een 
dieptepunt gedaald.

Onze conclusie: er is voldoende enthousiasme onder de 
bewoners, maar de prijs die de gemeente voor de grond 
vraagt, is voor velen te hoog. Het is ook onterecht dat er 
over te weinig draagvlak gesproken wordt. De gemeente 
eist 100 % en dat is onhaalbaar. 

Het college heeft zelf in haar programma staan: 
•  Aandacht besteden aan de kwaliteit van de woningen 

in de wijken en de kwaliteit van de inrichting van de 
openbare ruimte; 

•  Gebouwen en inrichtingselementen die deze kwalita-
tieve uitstraling verstoren, dienen te worden aangepakt 
binnen de mogelijkheden die de overheid heeft; 

•  De ingezette verbeteringen in de wijken doorzetten. 
De aanwezigheid van voorzieningen in de wijk levert 
een bijdrage aan de kwaliteit van de wijk;

•  Vervolgens zal de woonkwaliteit van de stad nadruk-
kelijk moeten worden geëtaleerd. 

Men zou dus kunnen verwachten dat geprobeerd wordt 
een oplossing met draagvlak te creëren voor het voortui-
nenproject. De herinrichting van openbare ruimte draagt 
niet alleen bij aan een verbetering van de ruimtelijke kwa-
liteit in een wijk, maar daarnaast ook aan de leefbaarheid 
en betrokkenheid bij het straatbeeld van de bewoners. 
Het college geeft zelf in haar programma aan dat de 
kwaliteit van de openbare ruimte niet voor bezuinigingen
in aanmerking komt. Ook de thema’s uitstraling en het 
oplossen van “de kleine ergernissen” (bijvoorbeeld: 
hondenpoep) dienen geen onderwerp van bezuinigingen 
te worden. 

De wijkraad zal zich verder inzetten voor dit project en 
de politieke partijen oproepen eindelijk dit onderwerp tot 
een goed einde te brengen zoals ook in andere wijken is 
gedaan. Dan wordt Moesel de groenste wijk van Weert.

9

FEBRUARI 2014, JAARgAng 15, nUmmER 1



10

W I J K K R A N T

MOESEL

Jeugdpreens Rens II van de Vêrkusköp
Rens van Beerendonk is 11 jaar oud en woont samen met 
z’n ouders Inge en Marcel, en zijn broers Jasper en Luuk 
op de Kokmeeuw.
Door de week proberen ze hem ’t een en ander bij te 
brengen op basisschool de Graswinkel, locatie Markeent, 
en staat hij graag op ’t veld bij voetbalclub MMC.
Jeugdpreens Rens II heeft ook al een aantal malen mee-
gelopen in de optocht op Zuid en heeft daar veel lol en 
plezier aan gehad. Maar zijn grootste hobby is toch wel 
voetballen met zijn team.
Hij heeft daarom de orde van “de Skoorùndje nr. 9”  
in ’t leven geroepen.
De komende weken wordt Rens II ondersteund door z’n 
twee adjudanten Collin van Mierlo en Luc Bindels, en de 
voltallige Jeugdraad van Elf van V.V. De Vêrkusköp.

Samen maken de jongens d’r ‘n geweldig feest van op 
Weert-Zuid onder ’t devies van Jeugdpreens Rens II:

Met mien kammeräöj 

en mich vuuërop,

zétte vae hieël Wieërt-Zuid 

oppe kop!
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Geweldig! Dat is precies wat ik er van vind dat ik dit jaar 
de nieuwe prins van de Vêrkusköp ben.
Mijn naam is Jozef Smeets, ben nog net 52 jaar en zoon van
Bér van Smieëtske de Boeëj en Mia van Buchters Frens. 
Ik ben getrouwd met Karin van de Kruijs en samen hebben 
wij twee kinderen, Demi van 18 en Job van 16. Ons gezin 
wordt compleet gemaakt door onze hond Bibi.
Ik ben geboren op Keent in de Van Halenstraat 11 waar 
ik tot 1966 heb gewoond met mijn ouders, twee broers 
en één zus. Daarna zijn we naar de Roermondseweg 
verhuisd. Sinds 1985 wonen Karin en ik in de Graswinkel 
op de Nachtegaal.
In het dagelijks leven ben ik financieel controller bij 
Westrom-Risse Facilitair in Ittervoort. Dit is een schoon-
maak- en facilitair bedrijf waar met name mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. Hier zorg 
ik er dagelijks voor dat alle financiën een beetje kloppen.
Als hobby en vrijetijdsbesteding ga ik graag een balletje 
slaan bij TC Weert, lekker een flink stuk lopen met de 
hond, klussen in mijn schuurtje (wat een beetje op dat 
van Malle Pietje lijkt, zeggen ze) en toeren met of knutse-
len aan onze cabrio, een Fiat Barchetta.
Ik ga graag op vakantie en dan het liefst op wintersport, 
heerlijk (après-) skiën of in de zomer lekker met de tent 

op een afgelegen camping en genieten van de natuur. 
Mijn grootste hobby is toch wel fotografie. Heerlijk om 
allerlei onderwerpen op de gevoelige plaat (of de memory-
card) vast te leggen. Ik geniet ervan om uren door het 
bos te lopen (of te zitten) voor net die ene mooie foto. 
Door de jaren heen heb ik dan ook een gigantische 
verzameling foto’s, dia’s en digitale bestandjes bij elkaar 
gekregen.
Vandaar dat mijn orde dan ook is 
“orde van ut Fotomênke”
Vastelaovundj vieren vind ik “geweldig”. In de jeugdige 
jaren alleen maar stappen en later met VV de Waerbör-
stels, waarmee we 11 jaar mee hebben gedaan met de 
optocht in de stad.
Vanaf 2006 ben ik samen met Jack Böskes het jeugd-
boerenbal van de Vêrkusköp gaan organiseren (over-
genomen van oud-prinsen Mart Kirkels en Mat Poell).  
Dit organiseer ik nu dus al 9 jaar met veel lol en plezier.
En dan nu als prins van de Vêrkusköp voorop in Weert-
Zuid. Dit doe ik samen met mijn adjudanten Peter Bouwels 
en Cor Verbael en uiteraard hun vrouwtjes Marion en 
Grace. 
Samen met Karin, dit geweldige viertal, de geweldjige 
kapel De Waerse Kuj, de geweldige leden van de Vêrkus-
köp en alle geweldige mensen van Wieert-Zuid, gaan we 
genieten van de Vastelaovundj onder mijn devies:

Preens Jozef I

“Dit joar geine camera 

en geine flits,

Mer lêkker fieëste met uch,  

det is pas blits”
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diverse Berichten
(Stijl)dansen
Houdt u als 55 plusser van een uur ontspannen  
(stijl)dansen? Dan is 55+ dansen echt iets voor u! 
In januari is Weerter dansschool Judith’s Dance Point gestart met danslessen voor  
55 plussers. Elke dinsdagmiddag kunt u van 13.00 tot 14.00 uur stijldansen voor begin-
ners en van 14.00 tot 15.00 uur voor gevorderden. Het doel is dansliefhebbers vanaf  
55 jaar samen brengen door middel van een gezellige ontspannen dansles. 

Judith’s Dance Point heeft hiervoor samenwerking gezocht met het project Nieuwe 
Vrienden Maken van Punt Welzijn. De reden is dat dit project verenigingen ondersteunt 
bij het aanbieden van een laagdrempelig en toegankelijk aanbod voor iedere Weertenaar. 
Vandaar dat er naast dansen ook aandacht is voor zaken als een warm welkom voor 
nieuwe deelnemers, indien nodig voorzien worden van een danspartner, geïntroduceerd 
worden bij de overige leden van de dansgroep en het stimuleren van onderling contact. 
Kortom; ontspannen dansen in combinatie met gezelligheid, sfeer en het opdoen van 
sociale contacten!

Voor meer informatie over de kosten, frequentie of aanmelding kunt u terecht bij: 
Judith’s Dance Point
http://www.danseninweert.nl
T: 0495-530342
E: info@danseninweert.nl 

Op zaterdag 1 maart is er weer een gezellige carnavals-
middag in de Oranjetref.
Vanaf 13.30 uur bent u verkleed of niet verkleed van harte 
welkom om vanuit de soos bij minder goed weer te genie-
ten van de langs trekkende carnavalsoptocht.
Ook wordt er die middag voor gezellige muziek gezorgd.
Dus kom voor een leuke middag naar de Oranjetref.

Wij hopen u  
te mogen  

begroeten op de 

danslessen van  

Judith’s Dance 
Point. 

carnavalsmiddag 
in de oranjetref



Nieuwe aanpak overlast hondenpoep

Met een combinatie van maatregelen wordt dit ‘zero  
tolerance’ beleid onder de aandacht gebracht van honden-
bezitters. De aanpak richt zich vooral op positieve  
communicatie en stimuleringsacties om gewenst gedrag 
te bevorderen. In overleg met wijk- en dorpsraden zijn 
bijvoorbeeld looproutes om een hond uit te laten in kaart 
gebracht. Op deze routes komen extra afvalbakken te 
staan. Hierdoor is er altijd binnen 100 meter een afvalbak 
om een hondenpoepzakje in te doen. Ook op de uitren-
gebieden worden extra afvalbakken geplaatst. Tevens 
worden op alle afvalbakken stickers aangebracht met de 
boodschap dat hondenpoepzakjes erin gedeponeerd mogen 
worden. De zogenaamde hondentoiletten worden verwijderd. 
Hoewel men buiten de bebouwde kom (behalve in het 
IJzeren Mangebied) niet verplicht is om hondenpoep op te 
ruimen, is dit wel wenselijk voor een schone omgeving.

Positieve campagne
Naast de aanpassingen van de voorzieningen is er een 
communicatiecampagne uitgewerkt. Doel is de honden-
bezitter op een positieve manier bewust te maken van 
(on)gepast gedrag. De komende periode wordt intensief 
gecommuniceerd over het nieuwe beleid. Voorafgaand

aan de campagne ontvangen alle hondenbezitters binnen 
de gemeente Weert een brief over de nieuwe regels. 
Hiermee maakt de gemeente Weert duidelijk dat de hond 
een graag geziene vriend is, maar dat zijn baasje er voor 
moet zorgen dat er geen overlast door hondenpoep 
ontstaat.

Handhaving
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe beleid nageleefd wordt,
wordt extra ingezet op handhaving, ook buiten de 
diensturen. In elke wijk en elk dorp wordt gecontroleerd, 
maar handhaving gebeurt ook op basis van signalen 
over overlast door hondenpoep. Overlast kunt u melden 
bij de gemeente Weert via het Digitaal Loket op de web-
site (formulier Melding openbare ruimte), via gemeente@
weert.nl of tel. (0495) 575 000. Poept uw hond op de 
straat of stoep en ruimt u de uitwerpselen niet op?  
Dan kunt u een boete krijgen van € 90,-.

Nota hondenpoepbeleid
De uitgebreide toelichting over het nieuwe hondenpoep-
beleid is te lezen via de site van de gemeente Weert, 
www.weert.nl/hondenpoep.

> VaNaf jaNuaRI OPRuIMPLIcHt VOOR HONDENPOEP
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groeit uw  kind recht?
Voorkom problemen op latere leeftijd en laat uw kind 
screenen door de oefentherapeut cesar.
Kinderen onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen oefentherapie 
vergoed uit de basisverzekering.

Maaseikerweg 45, 6005AA Weert
Amentstraat 15, 6039RA Stramproy 
0495-541700 
www.cesarweert.nl

diverse Berichten
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Sinds 1 januari 2014 geldt in Weert binnen de  
bebouwde kom en in het Ijzeren Mangebied een opruimplicht voor 
hondenpoep. Daar moet overal hondenpoep opgeruimd worden; 
op straat en op de stoep maar ook op de uitrengebieden (ravotter-
reinen) waar honden los mogen lopen en in de goot. Hondenpoep 
op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel ergernis. Bovendien 
is het erg onhygiënisch.
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• Heeft u (leuke) opmerkingen of ideeën? 
• Heeft u een lekker recept waarvan u denkt dat wijkbewoners dat ook lekker zullen   
 vinden?
• Heeft u altijd al een stukje willen schrijven voor de wijkkrant?
• Heeft u gedichten in een la liggen die smeken om gelezen te worden?
• Heeft u andere zaken die u met ons wilt delen?

Wij horen graag van uw: 
E-mail: info@wijkraadmoesel.nl 
of u stuurt een brief naar:
Secretariaat Wijkraad moesel
Saksen Weimarstraat 18
6006 HH Weert

DIE HAnD- En SPAnDIEnSTEn WILLEn VERRICHTEn BIJ ÉÉn VAn OnZE  
COmmISSIES En/OF DEEL UIT WILLEn mAKEn VAn OnS BESTUUR.

HEBT U InTERESSE In EEn ACTIEVE OnDERSTEUnIng VAn DE WIJKRAAD mOESEL: 

Laat HEt ONS WEtEN!
InFO@WIJKRAADmOESEL.nL

Ideeën
recepten
verhalen

WIJ ZIJn OP ZOEK nAAR VRIJWILLIgERS 
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Van Tongerloo Zorggroep 
De van Tongerloo Zorggroep is een kleinschalige zorgonderneming die zorg biedt aan 
mensen met een beperking die beschikken over een AWBZ indicatie. De van Tongerloo 
Zorggroep heeft meerdere kleinschalige woonprojecten in Weert en omgeving waarvan 
Beatrixlaan 66 te Weert er een is. Hier bieden wij woonbegeleiding aan 12 personen. 
Verder beschikken we op dit adres over 1 logeerkamer. We werken met kleine professio-
nele teams die dicht bij de cliënt staan. In het pand van de voormalige KMS hebben we 
van Januari tot Juni 2013 verbouwd om het aan alle eisen te laten voldoen. In Juni 2013 
is het project van start gegaan. In het voorjaar zullen we een inloopmiddag houden in 
het gebouw waar iedereen van harte welkom is. Dit zal dan nog via de media bekend 
worden gemaakt. U bent dan natuurlijk allen van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 
Ron en Dorien van Tongerloo

Nieuwe wijkagent
Weert-Zuid mag een nieuwe wijkagent verwelkomen, tonny Putman.  
Graag stelt hij zich aan jullie voor.

Voor de inwoners van Weert die mij nog niet hebben zien lopen of fietsen…. Ik ben de 
nieuwe wijkagent van de wijken Keent / Moesel / Graswinkel en Kazernelaan te Weert. 
Ik heb de functie overgenomen van Joost Nieuwesteeg.

Na de politie te Den Haag en Brabant Noord, ben ik reeds 8 jaar werkzaam in Weert. 
De eerste 4 jaar als jeugdmedewerker en de laatste 4 jaar als wijkagent te Nederweert. 
Tesamen met mijn collega Ralf Meulendijks proberen wij de openbare orde in de wijken 
te handhaven en de criminaliteit aan te pakken.

Wij kunnen dit niet alleen. Wij werken samen met de gemeente Weert, de woningbouw-
vereniging en verschillende afdelingen van hulpverlening. Een héle belangrijke partner 
voor ons, bent u, de burger die veel ziet en hoort in zijn of haar woonomgeving.

U kunt mij bereiken via het landelijke telefoon nummer van de politie 0900-8844,  
de internetsite “mijn wijkagent” en de Facebook pagina van Politie Weert.  

Tonny Putman

De wijkraad Moesel wenst Tonny Putman veel succes.

Tot ziens in de wijk!
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• Kienen: Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren V.V. De Verkuskop 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 jack-
pot. Dus, aarzel niet en ga eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!

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

data activiteiten 
 fEBRuaRI
Vrijdag 21 februari 
Kuit op Zuid in Buurtcentrum Moesel. Aanvang 20.11 uur.
Zaterdag 22 februari
Jeugdboerenbal in Buurtcentrum Moesel. Aanvang 19.00 uur
Maandag 24 februari
Uitreiking Lambiek in Buurtcentrum Moesel. 
Aanvang 20.00 uur

 MaaRt
Zaterdag 1 maart
Optocht en aansluitend hosmiddag in Buurtcentrum 
Moesel. Aanvang 13.30 uur 
Zaterdag 1 maart
Prinsenbal in Buurtcentrum Moesel. Aanvang 20.11 uur
Zondag, maandag en dinsdag 2, 3 en 4 maart.
Vör unne gooje booëm goa-je nao de Microbar!
Zondag, maandag en dinsdag kan je bij café Microbar van 
10.00 tot 14.00 uur terecht voor een stevig carnavalsontbijt!
Eieren met spek en bonen met worst.
Voor een gezonde start van de dag ...
Maandag 3 maart
“Baggemiddig” in Buurtcentrum Moesel. Aanvang 14.11 uur.
Maandag 3 maart
Optreden van Dennis Hendrikx in café Microbar.
Ut groeëtste fieëstbieëst van Limburg! 
Aanvang 20.11 uur. Entrée Gratis!
dinsdag 4 maart
“Ballonne Knallebal” in Buurthuis Moesel. Aanvang 17.30 uur
Woensdag 12 maart
Bestuursvergadering wijkraad. Van 19.30 – 21.00 uur
Locatie: zaal 4 Buurtcentrum Moesel

Zaterdag 22 maart
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert  
(zie ook: www.msvw.nl).  
Van 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zondag 23 maart
Solistenconcours Harmonie St. Joseph Weert-Zuid 
(zie ook: www.harmonieweertzuid.nl).  
Van 13.00 – 17.00 uur.
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zaterdag 29 maart
Voorjaarsconcert Con Amore m.m.v. Gemengd Koor Budel  
en Zangroep Dirk uit Eindhoven  
(zie ook: www.conamoreweert.nl ).  
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Buurtcentrum Moesel
Zondag 30 maart
Voorjaarsmarkt Punt Welzijn (zie ook: www.puntwelzijn.nl). 
Van 11.00 – 16.00 uur
Particulieren hebben de mogelijkheid om een tafel te huren. 
Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u contact opnemen 
met het Buurtcentrum Moesel, tel.nr. 52 03 31 / 06-55344799 
of e-mail a.sensen@puntwelzijn.nl. 
Locatie: Buurtcentrum Moesel

  aPRIL
Woensdag 9 april
Bestuursvergadering wijkraad. Van 19.30 -21.00 uur
Locatie: zaal 4, Buurtcentrum Moesel
Zondag 13 april
Voorjaarsmarkt Harmonie St. Joseph Weert-Zuid  
(zie ook: www.harmonieweertzuid.nl).  
Van 13.00 – 16.30 uur. Locatie: Buurtcentrum Moesel.

    

Nummers om te onthouden
Servicelijn gemeente Weert: 0495-575000
alarmnummer: 112 
Politie: 09008844 O
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