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W i j k k r a n t

MOESEL
      Woord van de voorzitter

Beste bewoners van Moesel,

Ook dit jaar staan er weer verschillende activiteiten op de agenda van de wijkraad. 
Zo zullen we weer twee disco avonden voor de jeugd organiseren, zal er een grootse 
buitenspeeldag komen en komen er dansmiddagen voor de senioren.
Als wijkraad kiezen wij ervoor om de genoemde activiteiten te organiseren omdat wij 
van mening zijn dat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in onze wijk. Het gaat er ons om 
om mensen bij elkaar te brengen en in het bijzonder de jeugd met elkaar in contact te 
laten komen. We vinden het heel jammer dat bijvoorbeeld de Hobbymarkt/Kinderbraderie 
dit jaar niet door zal gaan. Gezien de bezuinigingen die ook wij opgelegd hebben 
gekregen lukt het ons niet om dit rond te krijgen.
Het organiseren van activiteiten blijven wij belangrijk vinden. Andere wijkraden kiezen 
ervoor om zich meer te richten op contacten met de gemeente en het fungeren als 
tussenpersoon tussen de burgers en gemeente. Wij kiezen ervoor om juist wel actief 
bezig te blijven met het organiseren en uitvoeren van activiteiten. 

Ook kunt u altijd contact met ons opnemen als er dingen spelen in de wijk die u graag 
opgepakt ziet worden. Wij kunnen u niet beloven dat wij dit gaan oplossen c.q. uitvoeren, 
maar willen altijd met u meekijken naar oplossingen. 
Ook weer in 2017.

Paul de Laat
Voorzitter, Stichting Wijkraad Moesel
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Met ingang van 2017 stopt de gemeente Weert met 
dit project. Dit heeft helaas tot gevolg dat de wijk- en 
dorpsraden geen subsidie meer van de gemeente zullen 
ontvangen voor het organiseren van activiteiten en voor 
het subsidiëren van initiatieven van de bewoners. Om 
onze huidige (druk bezochte) activiteiten te kunnen blij-
ven organiseren zullen we op een andere manier subsidie 
proberen te krijgen en dat is geen gemakkelijke taak.
De Partnerdag vond dit jaar plaats bij Schutterij 
St. Catharina in Stramproy en werd geopend door 
Ton Weekers (afdelingshoofd Cultuur, Sport en Welzijn - 
gemeente Weert). Bas Meijboom (wijkraad Leuken) blikte 
terug op de laatste 6 jaar. Aansluitend legde wethouder 
Geert Gabriëls uit dat er in plaats van het project Mijn-
StraatJouwStraat een fonds Burgerinitiatieven opgezet 
wordt. De details zijn nog niet concreet. Jan Ploumen, 
beleidsadviseur gemeente Weert, benadrukte dat de 

intentie bestaat om het overleg met alle partners voort 
te zetten (gemeente Weert, politie, Wonen Limburg, Punt 
Welzijn en de wijk- en dorpsraden). Het meedenken van 
de partners vindt de gemeente immers heel belangrijk. 
Theo van Ekerschot, manager Punt Welzijn, attendeert 
de wijk- en dorpsraden er nog op dat er momenteel vrij 
weinig aanvragen voor het Samenfonds0495 zijn en 
adviseert hen om op de website te kijken voor de moge-
lijkheden.

We willen graag Schutterij St. Catharina bedanken voor 
de gastvrijheid, Punt Welzijn voor de organisatie van de 
gezellige dag en “last but not least” de gemeente Weert 
voor de subsidie die we al die jaren hebben mogen 
ontvangen om activiteiten te organiseren en om burger-
initiatieven te realiseren.

geslaagde laatste Partnerdag!

Op zaterdag 19 november 2016 vond de laatste Partnerdag (jaarlijks terugkomende 
teambuildingsactiviteit voor de partners van het project MijnStraatJouwStraat) 
in de huidige vorm plaats.
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VASTELAOVUNDJ 2017

Preens 

Rens I 
van V.V. De Vêrkusköp

Preens 

Rens I 
van V.V. De Vêrkusköp
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Leef Vêrkusköp en Vêrkusköpkes,

Ich bin Steff Langers en woeën saame met oês pap 
en mam en groeëte zös Jill oppe Kokmieëuw. 
Dooër de waek zit ich oppe Basisschoeël de Graaswînkel in klas 8b beej meister Dave en dae prebieërtj mich 
vanalles wieës te make. 
De kaomendje waeke waer ich òngerstuuëndj doeër mien 2 adjudânten Bente Thijssen en Siem Jacobs en neteurlik de Jeugdraod van Elluf van V.V. de Vêrkusköp. Met z’n allen gaon vae d’r eîn schoeën fieëst van make!
Wieter bin ich drök gaondje met kompjoetere en heb mej gedaon met de Wichter Boonte Middig vanne Vêrkusköp. Mer ich bin vuuëral unne fanatieke voetballer, daorum heb ich gekoeëze vör:

De orde vanne: Vlotte Voetballer
Ich heb âl unne super sjieke medalie, mer ouch un 
devies en det hieët alles te make met vastelaovundj. 
Vae zeen namelik alle dre-j lid van V.V. De Moêlemaakers: 
Met unne Moêlemaaker vuuërop en jullie d’r achteraan, gaon vae dieëze vastelaovundj d’r tieëgenaan!!!
Ich hoeëp det vae uch allemaol tieëge 
kaome in ut Buurthoeës um dao 
same eîn groeët fieëst te veere 
tiêdes âl oeës aktiviteite!!!!! 

Jeugdpreens 
Steff I 

van V.V. De Vêrkusköp

Jeugdpreens 
Steff I 

van V.V. De Vêrkusköp

25 feBRUARI

13.30 uur 

Familieoptocht & hosmiddag 

Buurthuis Moesel

25 feBRUARI 

20.00 uur 

Prinsenbal 

Buurthuis Moesel

27 feBRUARI 

14.11 uur 

Baggemiddag 

Buurthuis Moesel

28 feBRUARI 

19.00 uur  

Abdicatie Prinsen 

Keenter Hart

PROGRAMMA De VêRkUSköP 2017

Leef Vêrkusköp en Vêrkusköpkes,

Miene naam es Rens van Erp. Ich bin 23 jaor en woeën 

oppe Bosseverbieëk. Dao moog ich mich nog steeds 

heerlijk laote verwinne doeër oês pap en mam. 

Ich heb auch nog un groeëte broor en hae hètj Luuk.

Nao 8 jaor op basisschoeël De Zevensprong gezaète 

te hebbe, bin ich nao ’t Bisschoppelijk College gegange. 

Ich weit neet waat ich verkieërdj gedaon heb, mer eders-

kieër as ich van schooël aafstudieërdje, hebbe zeuj 

di-j aaf motte braeke. Daorum bin ich mer bouwmanage-

ment gaon studieëre in Heële. Vanaaf aafgeloupe nowjaor 

wêrk ich beej Creative Cladding/Kneepkens Vastgoed-

ontwikkeling as werkveurbereider.

’t Hieële jaor doeër bin ich eigelik mèr met ein dînk bieëzig 

en det es de Straotvêrkus, woeë ich in 2006 mede-

oprichter van woor. In 2007 begonne vae aane optocht 

in Wieërt-Zuid en hebbe in 2009 auch de 

oeëverstap nao de groeëte optocht inne stad gemaaktj. 

Volgendj sezoên veere vae met trots os 1 x 11 jubileum. 

Daorum waas ’t vör mich neet meulik um mien orde te 

verzinne.

En det es de orde vanne: ’t Straotvêrke

Met mien adjudânten Jeffrey Wullems, Laurens van Erp, 

Ruben van den Bosch, Dennis Vaas en Anthony Truyen 

én met eederein vanne Wieërter Vastelaovundj gaon 

vae d’r un geweldjig fieëst van maake en det onger 

mien devies:

Dit is oeës momênt, 
vae maake ……. 
FIEËST INNE TENT!!!
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Wichter  

boonte middig 

Wieert Zuid

Wichter  

boonte middig 

Wieert Zuid        Zoals bij de meesten van jullie wel bekend zal zijn is er op Moesel-Keent al 
               jaren naast de bonte avonden ook een kinder bonte middag. 
                Elk jaar in maart-april starten we met een filmavond voor de kinderen die mee 
          hebben gedaan in de laatste voorstelling en daarna beginnen de ideeën voor het       
     volgend seizoen weer op te borrelen. Dan beginnen we met het schrijven van nieuwe 
stukken en kijken we hoe we er weer een denderende middag van kunnen maken. 
De kinderen worden benaderd of ze weer willen meedoen, maar als ze te “oud” zijn 
nemen we afscheid en zoeken we naar nieuwe talentjes vanaf groep 7. Er komt veel bij 
kijken: er moet kleding worden gemaakt, attributen en decors, er wordt naar bijpassende 
geluidjes en muziek gezocht en vanaf de start van het nieuwe schooljaar beginnen we 
met de repetities, elke woensdag van 18 uur tot 19.30 uur. Eerst worden de teksten 
gelezen, dan wordt er steeds meer bij geacteerd, dan komt de kleding ter sprake en 
op het einde van de rit wordt er dan een paar keer gerepeteerd met licht en geluid, alle 
kleding en attributen en decor stukken. Tegen die tijd kent elk kind zijn eigen tekst uit 
het hoofd en zijn ze helemaal voorbereid. Elk jaar zet ieder kind een topprestatie op  
de planken, gewoon ongelooflijk. En het is beslist geen eitje, er wordt echt hard aan  
gewerkt door de kids. Op 5 februari 2017 was de uitvoering van alweer onze 12de wichter 
boonte middig. De kinderen hebben die middag ook weer iets geweldigs op  
de planken gezet!!

Mochten er kinderen zijn die graag willen mee doen aan de bonte middag van 
2018, geef je dan op bij de commissie wichter boonte middig: paraemaekers@
home.nl.
Ook zouden we ons team graag aanvullen met een paar leuke mensen die niet alleen 
op de woensdag avond kunnen helpen bij het regisseren maar ook de rest van het jaar 
graag hun steentje willen bijdragen. Het brengt natuurlijk bepaalde verplichtingen met 
zich mee, maar het is ook ontzettend leuk om te doen. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden op bovengenoemd mailadres.

Team Wichter Boonte Middig!
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commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

VRIJDAG 14 APRIL 2017

     DISCOAVOND 

VOOR DE JEUGD

nieuwkomers (baby’s)
De afgelopen periode hebben we weer een 
aantal pasgeboren baby’s en hun ouders kun-
nen 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 
verwelkomen. 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
Op bijgaande foto’s zie je hoe we kersfeest hebben 
gevierd. Vrijwilligster Lotte had wel 50 grote, overheerlijke 
koeken in de vorm van een (kerst) mannetje gebakken. 
Die hebben we versierd met van alles. Daarna mooi  
ingepakt en een gedeelte in de buurt bezorgd.
Met Sinterklaas waren we in de sportzaal van Markeent 
voor ons jaarlijks sportevenement voor het behalen van 
het Pietendiploma. Heel leuk!
Jeugdinloop Njoy is een initiatief van Punt Welzijn. Het is 
een open inloop, bestemd voor kinderen van groep 3 t/m 8. 
We knutselen, doen spelletjes, darten, spelen tafeltennis, 
of tafelvoetbal. Bij mooi weer kun je ons buiten vinden.
Toegang is gratis. Voor activiteiten buiten het buurthuis 
vragen we een kleine bijdrage. Ouders zijn welkom, ook 
als vrijwilliger.

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

GROEP 0 T/M 4 18:30 – 20:00 UUR

GROEP 5 T/M 8 20:00 – 22:00 UUR

     BUURTCENTRUM MOESEL

 CHRISTINELAAN 25

GRATIS ENTRE
E !

jeugd

M.M.V. 

DJ KIMMENEED        

M.M.V. 

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

Verkeersmaatregelen Maaseikerweg
De gemeente Weert en Buurtschap Moesel I hebben 
de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in 
het verkeersveiliger maken van de Maaseikerweg. 
Ook de wijkraden Moesel en Graswinkel zijn regel-
matig bij de besprekingen aangeschoven.

Voor dit jaar staat gepland dat de T-splitsing flink wordt 
verbreed waardoor het groen helaas wel verdwijnt. Het 
middenstuk (stopplaats) wordt niet verhoogd maar an-
ders van kleur. 

De aansluiting van de Beatrixlaan op de Maaseikerweg 
wordt versmald zodat er geen twee auto’s meer naast 
elkaar kunnen staan. Hierdoor wordt het overzicht beter.
De komende jaren staan er nog meer verbeteringen 
gepland om aan de Maaseikerweg uit te voeren, o.a. een 
verbrede oversteek nabij het tankstation en ter hoogte 
van het kruispunt bij de Ringbaan-Zuid een veilige 
oversteek voor voetgangers. Het tijdstip van uitvoering 
is afhankelijk van de financiële middelen die de gemeen-
teraad er voor beschikbaar stelt. Het besluit om van de 
Maaseikerweg een 30 km weg te maken ligt niet bij de 
gemeente  maar bij het Openbaar Ministerie (politie).

overlast katten
Als bewoners van de Nassaulaan hebben wij al langer overlast van een of meerdere 
katten in onze tuinen. Het probleem is dat deze katten hun behoefte doen in onze 
tuinen. Graag willen wij alle kattenbezitters oproepen voorzieningen te treffen, zodat 
deze dieren niet tot overlast van andere bewoners zijn.  
Mocht deze oproep geen effect hebben, dan zien wij ons genoodzaakt de katten te 
vangen en naar een dierenasiel te brengen.
         Alvast heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

          Bewoners Nassaulaan

Bij ons in het gezin ben ik degene met de koksmuts op. Behalve op zon- en feestdagen, 
dan draagt mijn man hem; alleen is die van hem een paar maatjes groter dan die van mij.
Ik vind het echter steeds moeilijker om elke dag weer iets te verzinnen om te koken. 
Nou heb ik nog het geluk dat mijn twee puberjongens alleseters zijn, dus ik hoef geen 
rekening te houden met: ‘Hè bah, dat lust ik niet.’ Of: ‘Eten we nou alweer…’ 
Daarnaast vind ik het lastig om het eten op tijd klaar te hebben. Het uurtje voordat 
ik achter het fornuis ga staan, is voor mezelf. Die tijd gebruik ik meestal om met mijn 
laptop op schoot een stukje te schrijven. Helaas vliegt zo’n uur voorbij en vergeet ik 
steevast even op het klokje rechtsonder in mijn beeldscherm te kijken. Met als gevolg 
dat de maaltijd bijna elke dag later op tafel verschijnt dan ik me had voorgenomen.
Als het me wel lukt om op tijd te eten, dan reserveer ik het uurtje na de afwas voor 
mezelf. Als de jongens de tv aanzetten om naar Discovery Channel of het vermaledijde 
Comedy Central te kijken, nestel ik me met mijn laptop op schoot in mijn gemakkelijke 
stoel. De opmerkingen: ‘Mam, zit je nu alweer achter je laptop,’ negeer ik standaard 
door mijn hand op te steken omdat ik ‘midden in een zin zit’. Daarbij, hoor wie het 
zegt… altijd met hun neus in hun telefoon! Mag ik alsjeblieft ook even?

Koksmuts
Column geschreven door Beppie Ottenheim
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Zondag 12 maart a.s. van 11.00-13.00 uur bent u welkom 
op Brede School Moesel. 
U kunt een kijkje nemen in de school met uw peuter.  
De leerkrachten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Ook Kinderdagverblijf De Kikkerpoel en Buitenschoolse 
Opvang  Smoesel  openen hun deuren vanaf 11.00uur.
Belangstellenden uit de wijk zijn ook welkom!

Tot ziens op onze Open Dag!

Teams Brede School Moesel 
KDV De Kikkerpoel 
BSO Smoesel

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

kerstkaarten van leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 van 
Brede School Moesel zijn aangeboden aan de bewoners van 
Verzorgingstehuis Ververshof.

Samen met vier kinderen uit groep 3  van Brede School Moesel 
zijn enkele leden van serviceclub  de LEO’s - Weert op donderdag-
middag 15  december jl. op bezoek geweest  bij de bewoners van 
Ververshof. 
Op school hebben de jongste bewoners van Moesel  mooie kerst-
kaarten gemaakt voor de oudste bewoners van Weert!
De spontane  kinderen waren deze middag  het zonnetje in huis; 
dit  zorgde voor een glimlach of traan van geluk bij de  
bewoners. De Leo Club bedankt Brede School Moesel en Ververs-
hof (Stichting Land van Horne) voor het mede mogelijk maken van 
deze geslaagde activiteit.

Meer info: www.leoclubweert.nl

OPEN DAG ZONDAG 12 MAART 2017
BREDE SCHOOL MOESEL EN  KINDERDAGVERBLIJF DE KIKKERPOEL

Hoofdingang
Stadhouderslaan 21, 6006 GJ WEERT
Telefoon 0495-536622 (Brede School Moesel)
Telefoon 0495-537403 (KDV De Kikkerpoel)

kerstkaarten

• 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 schrij-
ven 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
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het Samen-doen fonds Moesel 

Het Samen-doen fonds Moesel wil een bijdrage leveren 
aan activiteiten in de wijk Moesel, die de onderlinge band 
en leefbaarheid tussen bewoners in de wijk, buurt, straat 
bevorderen. Deze activiteiten kunnen door organisaties uit 
Moesel of verenigingen uit andere wijken, maar werkend 
voor Moesel, georganiseerd worden. Ook bewoners en 
bewonersgroepen uit de wijk Moesel kunnen aanvragen 
indienen. Het fonds zal nooit een totale activiteit financieren, 
maar levert hier een bijdrage aan. 
Afgelopen jaar heeft de Buurtvereniging Schoakekoelekopkes 
voor hun fietstocht, V.V. De Vêrkusköp voor de organisatie 
van de Familie-optocht en de Bonte avond, bewoners van de 
Ernst Casimirstraat (zie: foto) voor hun buurtbarbecue en 
bewoners van het Moeselplein voor hun fietstocht en barbecue 
een bijdrage uit het fonds ontvangen.

W i j k k r a n t

MOESEL

Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden vanaf de website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl.
Aanvragen dienen vóór 1 mei 2017 gestuurd te worden naar Punt Welzijn, t.a.v. M. Crolla, Postbus 112, 6000 AC Weert  

of m.crolla@puntwelzijn.nl , tel. 0495 – 697900. Ingezonden aanvragen ontvangen vóór 15 juni 2017 een antwoord. 

4 Heb je een goed initiatief voor de wijk moesel?
4 Wordt dat samen met anderen uitgevoerd?
4 mis je nog een financiele bijdrage?
4 neem dan contact op met het Samen-doen fonds moesel.

eetpunt Oranjeflat Weert 
zoekt nog enkele vrijwilligers!
In het Eetpunt van de Oranjeflat wordt aan mensen uit  
de flat zelf en omwonenden dagelijks, uitgezonderd de  
zaterdag, een smaakvol driegangen menu geserveerd.  
Het betreft bewoners die niet meer zo goed in staat zijn  
zelf een maaltijd te bereiden, of die het gezellig vinden  
om samen met anderen te eten.
Voor het uitserveren van deze maaltijden is het Eetpunt  
nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor op de woensdag, 
donderdag en één keer in de maand op de zondag.  
Dit vrijwilligerswerk vraagt 2 uurtjes per dag nl. van  
11.30 – 13.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zelf aangeven  
op welke dag ze de werkzaamheden willen verrichten.  
Is dit vrijwilligerswerk iets voor U, geef u dan op bij  
Mevr. Smeets, tel. 06-14282902. De werkzaamheden maken 
onderdeel uit van het vrijwilligersbeleid van Punt Welzijn.

ZONDAG 5 MAART 2017

BUURTCeNTRUM MOeSeL  

VAN 13:30 – 17:00 UUR

ZAAL OPeN: 13:00 UUR

eNTRee: € 3,00

  

 
 

     M.M.V. JO De WIT

SeniorendanSMiddag
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nieuws vanuit het gezondheidshuys

Chronische pijn kan je hele leven ontwrichten en je 
veranderen in je denken en doen. Het kan gepaard gaan 
met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid. 
Chronische pijn kan beperkingen met zich meebrengen 
en de kwaliteit van leven aantasten.

Binnen Medipsy (praktijk voor medische psychologie & 
psychotherapie) start in maart weer een groepsbehandeling 
voor mensen die kampen met chronische pijnklachten, 
waarbij een behandeling bij de arts, fysiotherapeut of 
een andere behandelaar niet meer of onvoldoende helpt.

DOeL 
In plaats van gericht te zijn op vermindering van de pijnklachten, leer je de pijn te aanvaarden en weer een  
waardevol en bevredigend leven te leiden. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat mensen baat  
hebben bij deze vorm van behandeling. 

OPZeT 
• De behandeling bestaat uit 15-16 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
• Vindt plaats in een kleine en gesloten groep (niet tussentijds instappen). 
• Is te vergelijken met een cursus.
• Het aangeboden cursusmateriaal wordt via wekelijkse thuisopdrachten verder ingeoefend. 
• Voorafgaand aan de start van de groep zal een individueel gesprek plaatsvinden.
• De cursusleiding bestaat uit een gezondheidszorgpsycholoog en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
• Het aantal plaatsen is beperkt (maximaal 10 deelnemers).

LOCATIe 
Het Gezondheidshuys, Oudenakkerstraat 61, 6006 BB Weert (ingang Medipsy).

Loopt u vast in uw leven door chronische pijnklachten?

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met Medipsy via tel. 0495-796800, 
mail: info@medipsy.nl of via de website: www.medipsy.nl
Om de cursus te kunnen volgen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. 

Maandelijkse kledinginzameling
In samenwerking met de Sponsorwinkel verzorgt Harmonie St. Joseph Weert-Zuid 
een maandelijkse kledinginzameling. Elke eerste zaterdag van de maand wordt de 
kleding vanaf 10:00 uur huis-aan-huis opgehaald. Doe ook mee en zet uw oude 
kleding en textiel in een gesloten plastic zak op de stoep. 
Bij vragen bel 06 – 204 292 83.
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Wegwijsboekje in de maak voor mensen met smalle beurs
Sinds het voorjaar van 2016 is Weert een burgerinitiatief rijker, namelijk de Weerter Minimagroep. een groep 
gedreven mensen die zich inzet voor mensen met een smalle beurs. Bijna alle groepsleden zijn ervaringsdeskundige 
en kennen dus als geen ander de problemen waar mensen met een minimum inkomen tegenaan lopen.  

De Weerter Minimagroep wil een handreiking en luisterend oor bieden aan minima, de 
weg wijzen en bereiken dat mensen zich niet meer schamen voor hun situatie. Momenteel 

wordt vol ingezet op het realiseren van een boekje dat in het voorjaar van 2017 uitkomt: 
Een Wegwijzer voor mensen met een smalle beurs. Hierin kunnen allerlei instanties 

informatie kwijt maar er is ook ruimte voor persoonlijke initiatieven. Denk hierbij 
aan mensen die een ruilwinkel hebben, hun tuin beschikbaar willen stellen voor 

een kinderfeestje of een aanhanger gratis uit willen lenen. Maar ook bespaar-
tips zijn welkom, zoals hoe je met heel weinig middelen uit een keukenkastje 
een geweldige maaltijd maakt. 
De groep hoopt dat mensen door het boekje te weten komen waar ze aan 
kunnen kloppen en dan ook echt in actie komen. En dat ze ervaren dat ze 
er niet alleen voor staan! Het boekje zal zoveel mogelijk persoonlijk uitgedeeld 
worden. Want niet alleen de inhoud is belangrijk, de kracht zit ‘m  in het 

persoonlijke verhaal erbij. Ook wil de groep zichtbaar zijn door op diverse 
plekken een luisterend oor te bieden, te beginnen met een koffie uurtje.  

Graag komt de werkgroep in contact met organisaties en personen die onderdeel 
van het boekje willen uitmaken of lid van de werkgroep willen worden. 

Contact opnemen kan via emailadres weerterminima@gmail.com

fOTO Staand vlnr: Thera Hurkmans, Judy Tangande, Mina Ait Abdelkrim. Zittend vlnr: Monique de Kruis, 

Nancy Heinze. Niet op de foto: Henk Boes, Sigrid Heuvelmans, Joanna Trott, Ruben Wever.

klachten melden bij de gemeente, hoe werkt dat?

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.

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!

W i j k k r a n t

MOESEL
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activiteitenagenda 
APRIL
Zondag 2 april 2017
Voorjaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur. Entree gratis!
Wilt u als particulier graag een tafel reserveren, dan kunt u 
contact opnemen met het Buurtcentrum Moesel,  
tel.nr. 520331 of 06-55 34 47 99
Zondag 9 april 2017
Voorjaarsmarkt (met boekenmarkt)  
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:00 – 16:00 uur (veiling: 13:20 uur)
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl 
Vrijdag 14 april 2017
Open Info Avond Gilde Opleidingen Weert
Adres: Drakesteyn 5
Aanvang: 17:00 – 21:00 uur
Meer info en aanmelden: www.gildeopleidingen.nl 
Vrijdag 14 april 2017
Discoavond voor de jeugd
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Groepen 1 t/m 4: 18:30 – 20:00 uur
Groepen 5 t/m 8: 20:00 – 22:00 uur
Gratis entree!
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl 

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 aantrek-
kelijke 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
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Maandag 20 februari 2017
Lambieckaovundj
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 20:00 uur
Meer info: www.lambieckknoup.nl 
MAART
Zondag 5 maart 2017
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:30 – 17:00 uur
Zaal open: 13:00 uur
Meer info: artikel elders in de wijkkrant en 
www.wijkraadmoesel.nl 
Zondag 12 maart 2017
Open Dag Brede School Moesel en 
Kinderdagverblijf De Kikkerpoel
Adres: Stadhouderslaan 21
Aanvang: 11:00 – 13:00 uur
Meer info: artikel elders in de wijkkrant
APRIL
Zaterdag 1 april 2017
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.nl


