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      Woord van de voorzitter

Beste bewoners van Moesel en andere geïnteresseerden,

Na een geweldig mooie nazomer zijn we weer druk bezig met de aankomende activiteiten. 
Zo hebben we inmiddels al weer een zeer succesvolle en goed bezochte Braderie achter 
de rug en we zijn weer in volle voorbereiding voor de komende activiteiten.
Ook hebben we voor de zomervakantie afscheid genomen van één van onze bestuurs-
leden. We zijn op dit moment dan ook op zoek naar versterking van ons team. Naast de 
regelmatige vergadering zijn we actief met verschillende activiteiten, maar we houden 
ook in de gaten wat er in de wijk gebeurt en staat te gebeuren. Heeft u interesse om 
ook mee te denken over wat we kunnen doen om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen 
of wilt u graag meehelpen met activiteiten, neem dan contact met ons op via  
info@wijkraadmoesel.nl. Wij zijn op dit moment op zoek naar iemand die het leuk vindt 
om zich bezig te houden met Onderwijs en Zorg in de wijk en ook contacten wilt onder-
houden met de basisscholen en de zorgverleners in Moesel.

Verder is het buurtpreventie team samen met de Politie, Punt Welzijn en Wonen Limburg 
weer gestart met het Donkere Dagen Offensief. Hierbij gaan bewoners samen met de 
Politie door de straten van de wijk om te kijken of mensen hun auto’s, garages en poorten 
wel op slot hebben. Het doel van deze avonden is om zichtbaar te zijn en mensen aan 
te sporen om zelf alert te zijn op onveilige situaties en het de inbrekers niet te gemak-
kelijk te maken. Naast het Donkere Dagen Offensief lopen de buurtpreventie teams ook 
zelf wekelijks door de wijk om zelf te controleren op inbraak gevoelige situaties. Het 
kan dus zijn dat zij ook bij u aan de deur komen om u erop te attenderen dat zij bij uw 
woning of auto mogelijkheden zien die het inbrekers wel gemakkelijk maakt.

Laten we samen zorgen voor een leefbaar en veilig Moesel!

Paul de Laat
Voorzitter, Stichting Wijkraad Moesel
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nieuwkomers (baby’s)
De afgelopen periode hebben we 
weer een aantal pasgeboren baby’s 
en hun ouders kunnen verrassen met 
een presentje. We werden steeds heel 
enthousiast ontvangen. De wijkraad 
Moesel wenst alle ouders heel veel 
geluk en gezondheid met de kleine.

Wij willen graag alle baby’s die in de 
wijk Moesel geboren worden ver-
welkomen. Dus, bent u pas papa of 
mama geworden of kent u iemand 
die een zoon en of dochter heeft 
gekregen, neem dan even contact 
met ons op. 

We hebben een leuke attentie 
voor hem of haar.
Contactpersoon: nelly van de Voort, 
email: ammvoort1951@kpnmail.nl

nieuws van jeugdinloop njoy

commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

Woensdag 7 september zijn we weer begonnen met de 
jeugdinloop. Was meteen lekker druk. Vanwege het mooie 
weer buiten trefbal gespeeld en met waterballonnen  
gegooid en natuurlijk over de vakantie gekletst.
In juni brachten we een bezoek aan het Spark tech Lab. 
Dat was heel bijzonder. Het is bedoeld om bij kinderen op 
speelse wijze belangstelling voor techniek te kweken.  
De kinderen maakten een “bibberbot”. Een waar robotdier-
tje dat kon bewegen en bijvoorbeeld ballonnen kon stuk 
prikken met haar scherpe “angel”. Er werd geschroefd,  
gesoldeerd en vooral ook veel gelachen. Volgens de kinde-
ren zeker voor herhaling vatbaar.

Ter afsluiting van het schooljaar hadden we net als voor-
gaande jaren weer een picknick georganiseerd. Helaas 
was de opkomst niet zo groot, waarschijnlijk vanwege het 
zeer warme weer. Maar de kinderen die er waren hadden 
veel plezier en konden lekker knoeien met water en niet 
te vergeten genieten van de lekkere (gezonde) hapjes. We 
hebben afscheid moeten nemen van stagiair Stan  
die ons het hele schooljaar op een fijne manier heeft  
geassisteerd. Bedankt Stan en succes met je studie.  
Hiervoor in de plaats is Gervie gekomen. Ook hebben 
we sinds mei Lotte en Jette als vrijwilliger aan ons team 
mogen toevoegen. 

bibberbot

Wil je meer weten over Njoy?  

We zijn iedere woensdag van  

13.30 tot 15.30 uur in het  

Buurthuis 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, vrijwilliger:  

ineweegels@planet.nl
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regionaal kennis- en expertisecentrum Weert
De plannen voor het Regionaal Expertise Centrum zijn rond. De aannemer is gekozen  
en er is overleg met de omwonenden geweest. Probleem is de financiering: De gezamen-
lijke  scholen moeten € 1,5 miljoen in corporatievorm op tafel leggen en dat willen ze ook 
maar daar zitten nogal wat juridische haken en ogen aan. Mits dit rond is dan zal naar 
verwachting de bouw begin 2017 van start gaan en de bouwtijd zal circa een jaar zijn. 
Omwonenden en wijkraad worden tijdig op de hoogte gesteld.

VOOR:  ALLE LEERLINGEN VAN DE BASISSCHOLEN VAN WEERT-ZUID    
   EN DE REST VAN WEERT
   • GROEP 0 t/m 4 VAN 18:30 – 20:00 UUR
   •  GROEP 5 t/m 8 VAN 20:00 – 22:00 UUR
LOCATIE:  BUURTCENTRUM MOESEL, CHRISTINELAAN 25

DISCOAVOND VOOR DE JEUGD

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016

CONSUMPTIEPRIJZEN: 
KOFFIE EN THEE:  

€ 1,35

FRISDRANK:  
1,75

CHOCOMEL, APPELSAP EN JUS D’ORANGE: 1,90

SNOEP: 

€ 0,75

(ER WORDT GEEN ALCOHOL GESCHONKEN)

M.M.V. DJ KIMMENEED EN DANSSCHOOL “FRESH”
OOK JULLIE OUDERS ZIJN VAN HARTE WELKOM!
DEELNAME OP EIGEN RISICO
EHBO AANWEZIG
Contactpersoon: nelly van de Voort, 
Tel.  06-30085155         

GRATIS ENTREE !

Verstopte straatkolken
Van een bewoner uit de Margrietlaan kregen wij afgelopen 
zomer een mail waarin hij zijn zorgen uitte over verstopt 
geraakte straatkolken (putten in de zijkant van de stoeprand) 
in de looproute van hondenbezitters. 
Doordat sommige hondenbezitters tijdens het wandelen 
de hondenpoepzakjes niet in de daarvoor bestemde afval-
bakken stoppen maar in het riool, raakt dit tijdens zware 
regenbuien vaak verstopt. Het regenwater kan daardoor 
niet worden afgevoerd waardoor er kelders en kruipruimtes 
blank komen te staan. Heel vervelend voor de betreffende 
bewoners!
Daarom willen we, ook namens de bezorgde bewoner 
van de Margrietlaan, graag iedereen oproepen om hun 
hondenpoepzakjes in de daarvoor bestemde afvalbakken 
te deponeren of mee naar huis te nemen, maar zeker niet 
te dumpen in de straatkolken naast de weg!
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klachten melden bij de gemeente, hoe werkt dat?

Buurtpreventie

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

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

NIEUW MELDEN VIA DE APP!
U kunt uw klacht ook doorgeven op uw Smartphone via de ‘Met ons in Weert’ 
app.

Ondanks het zonnige weer van de afgelopen dagen 
wordt het in de komende periode weer vroeger donker. 
Dit kan als gevolg hebben dat het aantal (pogingen tot) 
inbraken stijgt. Jij kunt echter helpen om inbraken te 
voorkomen.

Nu het eerder donker wordt zijn de buurtpreventieteams 
van Weert-Zuid op zoek naar extra vrijwilligers om een 
oogje in het zeil te houden. Men wil de buurtpreventie 
versterken om zo nog meer successen te kunnen boeken, 
zeker nu bewezen is dat het werkt. 

Daarom nodigen wij jou uit om je aan te melden als lid 
van het buurtpreventieteam in jouw wijk. Samen kunnen 
we zorgen voor een nog veiligere woonomgeving, dus 
jouw hulp is dan ook van harte welkom. 

In Weert-Zuid lopen leden van buurtpreventie éénmaal in 
de week preventief rond als extra ogen in de wijk. Werk 
je overdag of in de avond, dan is dat geen probleem; de 
loopavonden worden in overleg met de wijkagent en alle 
deelnemers afgesproken. Je bent als lid niet verplicht 
om iedere week mee te lopen en wanneer je meeloopt is 
dit in jouw eigen wijk (behalve als je zelf aangeeft in een 
andere wijk mee te willen lopen).
De buurtpreventie heeft enkel een waarnemende functie en 
staat direct in contact met de meldkamer van de politie. 

Samen kunnen we  het aantal inbraken in Weert nog 
verder doen dalen (cijfers). Help jij ook mee? 

Woon jij ook in de wijken Keent, Moesel, 
Graswinkel of Rond de Kazerne. Meld je dan aan. 
Aanmelden kan bij Corina van den Boogaart, 
initiatiefneemster Buurtpreventie Weert-Zuid, 
via: buurtpreventieweert@gmail.com.

Hebt u klachten over:

 Stoeptegels die ongelijk liggen 

 Gaten in het asfalt 

 Straatverlichting 

 Hondenpoep

 Groen, bomen en struiken 

 Zwerfafval 

 Ongedierte

 Riolering 

 Straatmeubilair 

 Toestand van speelmateriaal 

 Parkeren? Veel succes!
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De Participatie groep Hart van Moesel is in overleg met 
de gemeente Weert, Wonen Limburg en Punt Welzijn over 
het behoud van een wijkaccommodatie in Moesel. 
We zijn met dit overleg bezig omdat de gemeente heeft 
aangegeven dat ze zowel de Microhal en de bijhorende 
zaal de Stegel en het buurthuis in Moesel willen slopen. 
Als wijkraad vinden wij dat dit niet mag gebeuren. 
Daarom heeft de wijkraad samen met verschillende 
andere organisaties en bezorgde burgers zich hard 
gemaakt voor het behoud van een grote accommodatie.
We hebben inmiddels al veel overleggen gehad en 
proberen de gemeente stapje voor stapje zover te krijgen 
dat ook zij gaan inzien dat het niet mag gebeuren dat er 
over 1 à 2 jaar geen wijkaccommodatie meer in Moesel 
aanwezig is.
Daarom is er in september een extern adviesbureau 
ingeschakeld om te onderzoeken wat de haalbaarheid is 
van een zelfstandig functionerende wijkaccommodatie. 
Als participatie groep willen we bereiken dat het mogelijk 
blijft om in Moesel carnaval te vieren, te repeteren bij de 

harmonie en deel te nemen aan grote activiteiten. Ook 
willen wij graag dat het voor de kinderen van de Brede 
School Moesel mogelijk blijft om in de wijk hun gym-
lessen te volgen. Want als gevolg van de sloop van de 
Microhal zouden de kinderen van Moesel per bus naar 
de sporthallen in Stramproy of Altweerterheide moeten. 
Er zijn in de gemeente zelf stemmen opgegaan om voor 
het busvervoer van en naar deze gymzalen een bijdrage 
te gaan vragen aan de ouders. Dus de gemeente sluit de 
lokale sporthal, de kinderen moeten telkens per bus naar 
de gym en de ouders worden opgezadeld met een extra 
bijdrage voor het busvervoer. 
Dat is voor ons als participatie groep niet acceptabel. 
Daarom blijven wij ons hard maken voor een multifunc-
tionele accommodatie in Moesel. Overdag kunnen hier 
de kinderen sporten en ‘s avonds kan de harmonie er 
repeteren en in het weekend kunnen de bewoners er 
weer terecht voor een modeltreinenbeurs, rommelmarkt 
of een optreden van een nog op te richten Moeselse 
zanggroep. 

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 dhr. Jos Ramakers, 
directeur 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.

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

Voorzieningen op Moesel

De Participatiegroep 

      Hart van Moesel



W i j k k r a n t

MOESEL

6

P E R S B E R I C H T

OPBRENGST COLLECTE EPILEPSIEBESTRIJDING 
€ 866,-

De collecte van het Epilepsiefonds heeft in de wijk 
keent/moesel € 866,- opgebracht. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepas-
te vakanties voor mensen met epilepsie en individuele 
hulp.

Van 6 tot en met 11 juni gingen in heel Nederland ruim 
25.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren 
voor het Epilepsiefonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is 
hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die 
zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie 
krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. 
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 
30 procent van deze mensen blijft veel last houden van 
aanvallen. 

 
Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus 
geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting: 
veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. 
Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven van 
voorlichting, organiseert het Epilepsiefonds vakanties voor 
mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is 
dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. 
Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen met 
epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? 
Maak dan een bijdrage over op giro 222111 
(IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het 
Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 
4333 (eenmalige gift van € 2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en 
iedereen die heeft gegeven aan de collectant.
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geZellige  danSMiddag 
Voor Senioren

WANNEER? ZONDAG 30 OKTOBER

HOE LAAT? VAN 13:30 – 17:00 UUR

WAAR?  BUURTCENTRUM MOESEL, CHRISTINELAAN 25

M.M.V. DJ  JO DE WIT

Op gezellige dansmuziek kunt u, met of zonder partner, de hele middag met de voetjes van de vloer gaan.

Dus, lijkt het u leuk om samen met leeftijdsgenoten lekker actief bezig te zijn, gezellig een praatje te maken 

en andere mensen te leren kennen, kom dan zeker een kijkje nemen. De zaal gaat om 13:00 uur open.

Heeft u nog vragen of tips, neem dan gerust contact op met 

Nelly v.d. Voort (organisatie), ammvoort1951@kpnmail.nl 

(tel. 06-30085155), of met het secretariaat, info@wijkraadmoesel.nl 

nieuws vanuit het gezondheidshuys
COPD behandeling in het Gezondheidshuys
Mensen met COPD (chronische longaandoening) krijgen 
vaak te maken met meerdere problemen zoals; kortademig-
heid, benauwdheid, veranderingen in gewicht, krachts-
verlies, slikproblemen en overmatige vermoeidheid. 
Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in de persoonlijke 
verzorging, hobby en huishoudelijke activiteiten. Uiteindelijk 
kunnen al deze problemen ervoor zorgen dat iemand steeds 
minder actief wordt, overbelast raakt en psychische klachten 
krijgen zoals angsten of depressie. 
Binnen het Gezondheidshuys werken verschillende hulp-
verleners samen om de zorg voor mensen met COPD te 
verbeteren. De huisarts is samen met de praktijkonder-
steuner eerste aanspreekpunt en kan doorverwijzen naar 
de fysiotherapeut, diëtiste, logopediste, ergotherapeut, 
psycholoog, thuiszorg of medisch specialist (longarts). 
Samen met de COPD- patiënt stellen zij een behandelplan 
op en treden hierbij regelmatig met elkaar in overleg. Vragen 
over het gebruik van medicijnen en mogelijke bijwerkingen 
daarvan kunnen beantwoord worden door de huisarts/
praktijkondersteuner en de apotheker. Bovendien staan de 
mensen van de Thuiszorg dagelijks klaar voor hulp aan huis.
Zo krijgen de COPD-patiënten zorg op maat en dat allemaal 
op één locatie!

UITNODIGING 
Thema-avond “Leven met Pijn”
Op dinsdag 15 november organiseert het Gezondheidshuys 
een bijeenkomst over ‘Leven met pijn’.
De huisarts, psycholoog, apotheker, fysiotherapeut, 
ergotherapeut en diëtist geven u informatie over: 
- chronische pijn
- problemen die u tegen kunt komen in 
 uw dagelijkse handelen 
- behandelmogelijkheden.  

U bent welkom van 19u tot 20.30u in Keenterhart,  
St. Jozefskerkplein 3 in Weert.
De toegang is gratis. Wel dient u zich aan te 
melden via info@hetgezondheidshuys.nl of haal 
een aanmeldformulier in het Gezondheidshuys, 
Oudenakkerstraat 57 in Weert.

ENTREE e 3,00
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Dit sportkennismakingsprogramma is gericht op alle kinde-
ren van de basisschool. Gedurende het schooljaar maak je 
iedere 3 weken kennis met een andere sport. 
In totaal komen er 10 sporten aan bod. Zo maken we het 
de kinderen gemakkelijker om een sportkeuze te maken. 
We onderscheiden 2 verschillende leeftijdsgroepen tijdens 
de sport na school lessen. De groepen 1-2 is een doelgroep 
en de groepen 3 tot en met 6 is een doelgroep. Tijdens de 
lessen van groep 1-2 wordt met name kennisgemaakt met 
de grondvormen van bewegen die aansluiten op de des-
betreffende sport. De groepen 3 tot en met 6 gaan tijdens 
de lessen al meer in op techniek en tactiek van de sport. 
De lessen worden aangeboden in verschillende wijken van 
Weert. De eerste les mag je altijd gratis mee komen doen 
om te kijken of je het leuk vindt. 

Aanmelden? Kom gewoon langs en meldt je 
aan bij de lesgever. 
Of schrijf je in via www.letsmoveweert.com 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Debbie Wismans: d.wismans@puntwelzijn.nl

let’s move
Waar, Wanneer en Hoe laat? 

Groep 1-2: Maandag:  Boshoven

 Dinsdag: Sporthal Aan de Bron

  Gymzaal Markeent 

Groep 3-6: Donderdag: Sporthal Boshoven

  Sporthal Aan de Bron

  Gymzaal Markeent 

 Vrijdag: Gymzaal Markeent 

Tijd: Alle lessen zijn van 15:30-16:30

Wat kost het? € 60,- voor een heel jaar.

 Opgave voor 01-08-2016: € 55,- 

 Opgave na 01-01-2017: € 35,- 

 De eerste les is gratis.

In mijn leven heb ik al veel mijlpalen bereikt. Zo was mijn achttiende verjaardag heel belangrijk; ik mocht mijn rijbewijs  
halen en eindelijk stemmen. Een andere mijlpaal was mijn afstuderen. Wat was ik blij met mijn diploma. Weer later volgden 
natuurlijk mijn huwelijk en de geboorte van mijn kanjers. Vanaf dat moment leek het alsof de jaren voorbijvlogen.  
Toen mijn veertigste verjaardag naderde, had ik daar toch wel moeite mee en ik bleef dan ook lang 39+1. 
De jaren leken opeens nóg sneller te gaan en de dag dat ik vijftig jaar werd, brak afgelopen augustus aan. Ik had bij  
vrienden en vriendinnen al gezien dat het geen pijn deed, maar omdat ik het toch wel heftig vond, besloot ik een feest te 
geven. Ik bedoel maar, als je al een halve eeuw wordt, kun je het maar het beste groots vieren.
Het vergde enige organisatie, maar uiteindelijk was alles geregeld. In een extra tent in de tuin was een grote koelkast  
gevuld met drank en de tafels stonden klaar voor het buffet. Op de laptop was muziek uit ‘onze’ tijd voorbereid en ja,  
de geluidsboxen konden echt wel hard genoeg. De buren waren gewaarschuwd en voor de zekerheid ook meteen maar 
uitgenodigd. De hangtafels droegen frisgewassen rokken en de feestverlichting brandde al. Buiten had de vuurkorf maar 
één lucifer nodig, mocht het fris worden. 
Gelukkig werd ik niet getrakteerd op een levensgrote Sarah, maar het feest was geweldig! Al die lieve mensen om me heen 
zorgden voor een onvergetelijke avond. De buurman verraste me om twaalf uur met een Brownie taart met – heel attent! – 
maar vijf kaarsjes. Ik denk dat hij anders een te grote taart had moeten bakken, en zo groot is zijn oven vast niet.  
Ook de Sarah-spreuken waren niet van de lucht, maar eentje is me in het bijzonder bijgebleven: Sarah, na je 50e wordt het 
leven alsmaar gemakkelijker. Dan kun je lachen, springen, hoesten en plassen tegelijkertijd. 
Niet echt geruststellend, maar het bespaart me in ieder geval wat tijd, waardoor ik hopelijk nog lang mag nagenieten van 
deze mijlpaal en me kan verheugen op de volgende.

Mijlpalen
Column geschreven door Beppie Ottenheim
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harmonie Sint joseph Weert-Zuid en Punt 
Welzijn organiseren Mantelzorgconcert 2016

Het wordt een bijzondere muzikale middag voor alle mantel-
zorgers uit de regio Weert. Het concert vindt dit jaar plaats 
in het Fatima Huis, gelegen aan de Coenraad Abelsstraat 
31a te Weert.

LUSTRUMEDITIE MET BEPPIE KRAFT
In de unieke ambiance van het voormalige kerkgebouw van 
de Parochie Fatima zal de harmonie samen met diverse 
Weerter artiesten zorgen voor een prachtig en gevarieerd 
muzikaal programma. Speciaal voor deze lustrumeditie van 
het Mantelzorgconcert zal niemand minder dan de bekende 
Limburgse zangeres Beppie Kraft een optreden verzorgen.

AANMELDEN
Dit concert is uitsluitend toegankelijk voor mantelzorgers die 
woonachtig zijn in de Gemeente Weert. Deelname is gratis. 
Bent u zelf geen mantelzorger, maar kent u een mantelzorger 
die u graag deze bijzondere blijk van waardering gunt?  
Dan kunt u deze persoon aanmelden voor dit concert. Komt 
u liever niet alleen naar het concert? Dan is het mogelijk om 
als mantelzorger één introducé mee te nemen.  
Deze persoon hoeft geen mantelzorger te zijn. Aanmelden 
kan t/m 24 oktober via Punt Welzijn (telefoon 0495-697000) 
of via het aanmeldformulier op de website van Punt Welzijn.

Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen vergeten zichzelf soms. Er af en toe even tussenuit is een 
absolute voorwaarde om de zorgtaken vol te kunnen houden. Daarom organiseren Harmonie Sint Joseph Weert-
Zuid en Punt Welzijn op zondag 6 november voor het 5e jaar op rij het Mantelzorgconcert. 

Begin juni 2014 is er op het braakliggende terrein voor het buurthuis samen met een 
aantal wijkbewoners een fietscrossbaan gerealiseerd. In overleg met de aanwonen-
den is er toen voor gekozen om naast een grasveld met een aantal springheuvels het 
geheel ook aan te kleden met vaste planten.

De wijkraad heeft zich ingezet om dit voor elkaar te krijgen en er ligt nu een hele leuke en 
veel gebruikte fietscrossbaan omringd met een grote verscheidenheid aan vaste planten.
Bij de aanleg van de fietscrossbaan was er met de aanwonenden afgesproken dat zij zouden 
zorgen voor het onderhoud van de planten. De wijkraad draagt er zorg voor dat het veld 
geregeld wordt gemaaid en de bewoners zouden zelf af en toe wat onkruid wieden en de 
planten in toom houden. Helaas is dit laatste niet gebeurd. Als wijkraad hebben we zelf nog 
een aantal keer een onderhoudsactie gehouden, maar omdat dit niet wordt opgepakt door 
de bewoners zullen we moeten gaan kijken of de planten die er nu staan wel gehandhaafd 
kunnen blijven.
Ook de gemeente heeft aangegeven dat de planten echt onderhoud nodig hebben en dat 
men hier zelfs klachten over heeft gekregen. Daarom vragen wij ons af hoe het nu verder 
moet. Wij kunnen als wijkraad niet zelf de planten blijven onderhouden, dus als de bereid-
heid er bij de omwonenden niet is dan zit er niets anders op dan de planten weg te laten  
halen. Dat doet ons pijn in het hart, maar we kunnen het ook niet meer aanzien dat het  
onkruid steeds hoger wordt waardoor het veld een hele onverzorgde uitstraling krijgt.

aanplanting fietscrossbaan
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VV de Vêrkusköp nodigen jou uit om de opening van 
het seizoen te vieren op zaterdag 12 november.
Om 19.00 uur starten we met een Heilige Mis in de 
Sint-Josephkerk. Hierna is iedereen welkom in het 
Keenter Hart. Hier wordt je verwelkomd met een kopje 
koffie en een lekker stuk vlaai. 
Rond de klok van 20.30 uur barst er een gezellige feest-
avond los waarbij THE DEEJAYS de muzikale omlijsting 
verzorgen. Gedurende de avond wordt er uiteraard ook 
gedacht aan de inwendige mens waarbij er lekkere hap-
jes worden verzorgd door VV de Vêrkusköp.

We hopen jullie allemaal te zien om gezamenlijk  
het startsein te kunnen geven voor wederom een  
onvergetelijk vastelaovundjseizoen!

VV de Vêrkusköp installeren hun nieuwe Vorst op  
zaterdag 19 november 2016 in Buurtcentrum Moesel.
Na 11 jaar zal oud Vorst Peter Truijen worden opgevolgd 
door Dennis Gubbels. Dennis is getrouwd met Ellen en 
trotse vader van Sem. Binnen de Vastelaovundj is  
Dennis geen onbekende. Als optochtdeelnemer heeft 
hij jaren meegedaan aan de Optocht van de Rogstaekers. 
Oud Vêrkusköp-Prins Dennis (2011) is al enkele jaren 
lid van de Raad van 11, bestuurslid en lid van de Aod 
Preense Klub.

Dennis wordt officieel geïnstalleerd op zaterdag  
19 november 2016. Na de officiële installatie, kunt u 
op informele wijze Dennis en Ellen feliciteren. Verder 
garanderen wij u een gezellige avond met live muziek 
op de planken.
Uiteraard hopen wij op uw aanwezigheid te mogen 
rekenen. Zodra het definitieve programma bekend is, 
maken wij dit via de diverse kanalen bekend.

VV de Vêrkusköp wil graag samen met alle inwoners 
van Weert en in het bijzonder van Weert-Zuid de 
Vastelaovundj vieren. Ons programma voor het seizoen 
2016-2017 staat al voor een groot gedeelte in de steigers. 
Noteer alvast onderstaande data in uw agenda.

Doe mee aan onze Familie-Optocht!
Hierbij een oproep aan alle vaders en moeders met een 
Vastelaovundj-hart. Geef het virus door en bouw samen 
met uw kinderen een mooie creatie. 
Super tof als je samen met de kids meedoet in dè  
optocht van Weert-Zuid.

Blijf op de hoogte van al het Vastelaovundj-
nieuws; Meld je aan voor de nieuwsbrief op  
www.verkuskop.nl. 

DATUM AANVANG ACTIVITEIT LOCATIE

12 nov ‘16  20.11 uur  Opening Seizoen Keenter Hart
19 nov ‘16  20.00 uur  Installatie Vorst Dennis Buurthuis Moesel
20 jan ‘17 19.00 uur Uitroepen Jeugdprins Buurthuis Moesel
21 jan ‘17 20.11 uur Uitroepen Prins Buurthuis Moesel
2 feb ‘17 19.30 uur Bonte Avond Buurthuis Moesel
3 feb ‘17 20.00 uur Bonte Avond Buurthuis Moesel
4 feb ‘17 20.00 uur Gala Bonte Avond Buurthuis Moesel
5 feb ‘17 13.30 uur Wichter Boonte Middag Buurthuis Moesel
11 feb ‘17 20.11 uur Kuit op Zuid 2017 Buurthuis Moesel
12 feb ‘17 12.30 uur Prinsenreceptie Buurthuis Moesel
16 feb ‘17 13.30 uur Seniorenmiddag Buurthuis Moesel
18 feb ‘17 19.00 uur Jeugdboorebal Buurthuis Moesel
25 feb ‘17 13.30 uur Familieoptocht & hosmiddag Buurthuis Moesel
25 feb ‘17 20.00 uur Prinsenbal Buurthuis Moesel
27 feb ‘17 14.11 uur Baggemiddag Buurthuis Moesel
28 feb ‘17 19.00 uur  Abdicatie Prinsen Keenter Hart

OPENING VASTELOAVUNDJ SEIZOEN 2016 / 2017 VV DE VÊRKUSKÖP

Vae zeen ôs!

Vae zeen ôs!

PROGRAmmA VOOR hET SEIZOEN 2016-2017

Vae zeen ôs!

Vae zeen ôs!
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Vae zeen ôs!

al gezien?
Dat er bij de Jumbo een 
publicatiebord hangt met de 
Moeselse activiteiten 

ook geproefd?
De overheerlijke zelfgebakken 
wafels door cliënten van PSW 
op onze geslaagde rommel-
markt.

• 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

al gehoord?
Dat de Buitenspeeldag van dit jaar 
de drukste en gezelligste ooit was!
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activiteitenagenda 
OKTOBER
Zaterdag 22 oktober
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 23 oktober
Najaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Entree gratis!
Zondag 30 oktober
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:30 – 17:00 uur. Zaal open: 13:00 uur
Entree: € 3,00
Zie ook artikel elders in de wijkkrant

NOVEMBER
Zaterdag 12 november
Opening Carnavalsseizoen V.V. De Vêrkusköp
Locatie: MFA Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
Aanvang: 20:11 uur
Zie ook artikel elders in de wijkkrant
Vrijdag 18 november
Discoavond voor de jeugd
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 18:30 – 22:00 uur
Entree gratis
Zie ook artikel elders in de wijkkrant
Zaterdag 19 november
Installatie nieuwe vorst V.V. De Vêrkusköp
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 20:00 uur
Zie ook artikel elders in de wijkkrant

Kienen Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren V.V. De Vêrkus-
köp 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 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.
Info Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.

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

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

Punt Welzijn  0495-697900

Meldpunt Jeugd  0900-8844

Wonen Limburg  0800-1881

Algemeen Maatschappelijk Werk  088-6560600

Storing tv (kabel)  0800-1682

Storing water  0800-0233040

Politie. Wijkagenten: Ralph Meulendijks, Mustafa Çelik 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

Maandelijkse  
Kledinginzameling
In samenwerking met de  
Sponsorwinkel verzorgt  
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid 
een maandelijkse kledinginzame-
ling. 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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 U bent 
van harte 
welkom!


