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      Woord van de voorzitter

Beste bewoners van Moesel,

Eindelijk, de zomer komt er aan! De tijd om lekker buiten te zitten en te genieten van  
het mooie weer (met een beetje geluk). Maar voordat onze wijk leeg trekt om op  
vakantie te gaan nog een mooie nieuwe wijkkrant. Wij zijn heel blij dat wij jullie door 
middel van deze krant kunnen informeren over van alles dat er speelt in onze wijk.
Ik ben heel trots op de succesvolle dansmiddagen voor Senioren. 
Onze activiteiten commissie heeft het voor elkaar gekregen deze middagen volledig 
zelfstandig en zonder subsidie te organiseren. Ook hebben we weer een hele succes-
volle kinderdisco gehad. 
Wij zijn blij dat we deze activiteiten kunnen organiseren, maar zonder onze goede  
vrijwilligers wordt dit heel lastig. Als u interesse heeft om ons te ondersteunen bij 
activiteiten horen wij dit graag. We kunnen altijd mensen gebruiken die mee willen 
helpen en mee willen denken.

Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel
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Beste wijkbewoners

Sommige mensen in onze wijk gooien etensresten buiten,  
in de tuin of op de speelvelden.
Hier komt allerlei ongedierte op af, o.a. ratten,  
en daar zijn de buurtgenoten echt niet blij mee.
Dus mensen, heeft u eten over wat u niet meer gebruikt,  
niet zomaar buiten gooien maar in de duobak,  
deze wordt immers elke week geledigd!

Stichting wijkraad Moesel

W i j k k r a n t

MOESEL
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Bomenwandeling in de wijk Moesel

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 
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 

Stichting Groen Weert leidt op 6 juli 2017 een bomenwandeling voor de  
bewoners van de wijk Moesel. Uiteraard zijn niet bewoners ook welkom. 

Het startpunt is 19.00 uur vanaf de parkeerplaats  aan het Oranjeplein bij het win-
kelcentrum Moesel.
Tijdens de wandeling zal de aandacht uitgaan naar bijzondere en soms ook oude 
bomen, die in de wijk Moesel staan.
Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een goed milieu en het zal de wande-
laar dan ook plezier doen te ervaren, dat er in de wijk veel bomen staan. Ook zal 
worden ingegaan op de bloei en vruchten ervan.
Deelname aan deze wandeling is gratis en staat open voor jong en oud. 

Aanmelding is niet nodig en de wandeling 
zal maximaal 2 uur duren.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gerard Hendriks 
tel. 06 23524126 of kijk op www.groenweert.nl

LEERLiNGEN VAN dE oPLEidiNG SAW (SociAAL AGoGiScH WERk)  
VAN GiLdE oPLEidiNGEN WEERt, oRGANiSEREN oP:

Maandag 26 juni van 14:00  tot 16:30
in Buurtcentrum Moesel
een activiteitenmiddag

Voor senioren “laat ouderen stralen!” 
• Rad van fortuin • Fancy fair met spellen van vroeger • Diverse activiteiten en optredens 

• Een hapje en een drankje • de toegang is gratis! • locatie is rolstoeltoegankelijk!

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor deze middag:
Via de email: laatouderenstralen@hotmail.com of via telefoonnummer 06 10846577

W i j k k r a n t

MOESEL
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commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

VRiJdAG 3 NoVEMBER 2017

diSco AVoNd VooR dE JEUGd 
tHEMA HALLoWEEN

M.M.V. dJ kiMMENEEd

> OOK JULLIE OUDERS ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TIJD  :  GROEP 0 t/m 4 VAN 18:30 – 20:00 UUR
 GROEP 5 t/m 8 VAN 20:00 – 22:00 UUR
WAAR: CHRISTINELAAN 25

 

Voor de tweede keer waren we te gast bij Scouting Keent-Moesel 

samen met de Keenter Kids Club. De jeugd werd ingedeeld in verschillende 

groepen en kreeg de opdracht om een soort dierentuintje te maken van 

spullen die in het bos te vinden waren.  

Daarna was er een wedstrijd waterschieten waarmee knikkers konden 

worden verdiend om daar vervolgens diertjes van te kopen voor in de 

dierentuin. Heel leuk volgens de deelnemers.

Met Pasen werden paaseieren versierd en natuurlijk had de paashaas ook eitjes buiten verstopt. Verder waren er knikkerwedstrijden en werden er 
prachtige dromenvangers gemaakt. 

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  

Buurtcentrum Moesel aan de  

Christinelaan  

(behalve in de schoolvakanties).  

Je kunt ook contact opnemen 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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Begin juni is ook in de wijk Moesel het project Warm Wonen in Weert van 
start gegaan. doel van het project is om woningeigenaren inzicht te geven 
in hun energieverlies. Het project is een samenwerkingsverband tussen de 
burgercoöperatie WeertEnergie en de gemeente Weert. 

In de winter zijn veel woningen in de wijk aan de buitengevel  
gescand met een warmtecamera. Uit deze beelden kunnen inwoners 
zien of er problemen zijn met hun huis. Deze gratis scans zijn voor 
iedere bewoner op te vragen bij warmwonen@weertenergie.nl. 
Inwoners kunnen ook bij WeertEnergie aankloppen voor een  
uitgebreider rapport (Persoonijke Energie Planning) tegen verlaagd 
tarief. Daarvoor is een groep van deskundige energie adviesbureaus 
opgezet die allemaal op dezelfde manier te werk gaan. 

Tenslotte is het mogelijk om direct offertes op te vragen bij een collectief van 
lokale bedrijven die binnen het project kunnen ondersteunen. 
Alleen Altweerterheide en de wijk Moesel worden in het kader van dit project 
verzorgd bij wijze van proef. Een en ander past in de gemeentelijke doelstellingen 
om als gemeente minder energie te verbruiken. In de wijk zullen in samenwer-
king met de wijkraad diverse bijeenkomsten worden georganiseerd.
MEER WEtEN? 
Mail naar warmwonen@weertenergie.nl.

WARM WONEN IN WEERT

W i j k k r a n t

MOESEL

Warm Wonen in Weert van start gegaan in Moesel:
“Laat uw woning onderzoeken op energieverlies”

in de wijk staan regelmatig auto’s op de stoep  
geparkeerd. dit kan niet alleen leiden tot een boete 
van de Boa’s of de politie maar is ook hinderlijk voor 
andere wijkbewoners.
Om kort te zijn, het is verboden om op de stoep te parkeren. 
De stoep is voor voetgangers en hier horen geen auto’s op 
te staan. Hiervoor kan door een controlerend ambtenaar 
een boete worden uitgeschreven. Door een auto op de stoep 
te parkeren kunnen voetgangers er niet zo goed meer door. 
Zij moeten dan afwijken van hun veilige route en een stuk 
over de straat lopen. Vooral voor mensen in een rolstoel 
wordt een stoep al snel te smal als er ook nog auto’s op 
geparkeerd staan.
Het kan zijn dat er op plaatsen een uitzondering wordt ge-
maakt waardoor parkeren op de stoep wel is toegestaan.

Dit wordt dan altijd aangeven door middel van een bord  
zoals hiernaast weergegeven. Echter in Moesel is het  
nergens toegestaan om op de stoep te parkeren.

Soms geven mensen aan dat ze op de stoep staan om zo 
de weg breed genoeg te houden voor ander verkeer. Echter 
dit is geen argument. De regels zijn zo dat wanneer u ergens 
parkeert en de bereikbare weg wordt hierdoor smaller dan 
3 meter dan mag u daar niet parkeren. U zult dan op zoek 
moeten naar een ander plek om uw auto te parkeren.

het parkeren van auto’s op de stoep

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

Bijeenkomst 

Weert energie

Woensdag 14 juni, 

Buurtcentrum moesel

aanvang: 19:30 uur

inloop: 19:00 uur
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oproep
• 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: email info@wijkraadmoesel.nl of kijk op onze website www.wijkraadmoesel.nl

Door de brede middenberm kunnen fietsers en voet-
gangers in twee etappes en dus veiliger oversteken.  
Ook de vervelende “stoeprand” is weg. 
Door de verbreding is ook de “slinger” waardoor je het 
idee kreeg van de weg gereden te worden eruit. 
Al met al een betere en veiligere aansluiting.

In het overleg dat Buurtschap Moesel I, wijkraad Graswinkel 
en de wijkraad Moesel met de gemeente hebben gehad 
zijn voor de nabije toekomst nog meer maatregelen 
afgesproken, die  zo mogelijk nog dit jaar zullen worden 
uitgevoerd.
Er zullen twee zogenaamde attentievlakken, wegdekken 
in andere kleur, worden aangebracht: één bij de tunnel 
voor een veiligere oversteek van leerlingen van  
Drakesteyn en één op de plek waar de ventweg, nabij 
het tankstation, eindigt op de Maaseikerweg.
Bij de Moeselschansweg wordt een wegversmalling 
aangebracht waarbij de fietsers van de rijbaan worden 
gescheiden.
Tussen de Moeselschansweg en de Nassaulaan en  
tussen de Nassaulaan en de Beatrixlaan komen even-
eens wegversmallingen in tijdelijke vorm door middel  
van verplaatsbare bakken.

Er vindt een evaluatie plaats na een nader te bepalen 
periode om te bezien welk effect de maatregelen hebben 
gehad. Indien dit effect onvoldoende is dan zullen er 
andere maatregelen worden genomen.
De gemeenteraad dient uiteindelijk een besluit te nemen 
over de te nemen maatregelen en hiervoor een krediet 
beschikbaar te stellen.
Los van dit alles zal de gemeente zich hoe dan ook hard 
maken voor het plaatsen van flitspalen tussen de  
Nassaulaan en de Beatrixlaan. Echter het plaatsen 
hiervan is een beslissing van het OM (politie).
Met betrekking tot de aanpassing van het kruispunt 
Maaseikerweg - Ringbaan Zuid is overeen gekomen 
dat dit zeker meegenomen wordt bij de Ringbanenvisie 
2017. Deze aanpassingen moeten leiden tot minder door-
gaand verkeer en lagere snelheden.

Buurtschap Moesel I en de wijkraad Moesel zullen de 
komende tijd de vinger aan de pols houden.

aansluiting Beatrixlaan-Maaseikerweg
Velen van u zullen de vernieuwde aansluiting van de Beatrixlaan op de Maaseikerweg al hebben gezien. 
de t- splitsing is veel groter geworden en daardoor ook overzichtelijker. 

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

Brede School Moesel

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 536 622.
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.

Op donderdag 13 mei werd er op Brede School Moesel 
de Opa- en Omadag georganiseerd. Alle grootouders 
van de kleuters werden die dag uitgenodigd om te komen 
genieten van hun kleinkind.  
Om 10.00 uur werd iedereen verwelkomd in de hal met 
een kopje koffie en een heerlijke knapkoek, gebakken 
door de heer Piet Deelen. De grootouders zaten allen op 
de tribune vol verwachting te wachten op de kleuters.
De peuters van de Kikkerpoel-Humanitas waren ook van 
de partij en lieten een mooi dansje zien. Deze grootouders 
komen op een ander moment, als de landelijke opa- en 
omadag  van Humanitas wordt georganiseerd. 
Alle kinderen waren mooi geschminkt als haasjes.

De leerkrachten hadden samen met de kinderen een 
dansje, liedje of versje geleerd. 
Daarna werden de groepen opgesplitst en waren er  
3 activiteiten georganiseerd, die iedere 20 minuten  
rouleerden.
De Paashaas had buiten eieren verstopt, die de kinderen 
mochten zoeken. In de klas werd een verhaal door de 
leerkracht voorgelezen. In de speelzaal mochten de  
kinderen hun klim-en klauterkunsten laten zien.
Het was weer een geweldig mooi evenement en iedereen 
heeft hier volop van genoten.
Fijn dat jullie er waren grootouders!

oPa- en oMadag 2017 
oP Brede School MoeSel 
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nieuws vanuit het gezondheidshuys
Logopedie en tandheelkunde
Wist u dat er een relatie bestaat tussen tandheelkunde en 
logopedie?
In en rondom de mond bevinden zich verschillende spieren 
zoals de kauwspieren, de tongspieren, de lipspieren en de 
kinspieren. Al deze spieren oefenen krachten uit op het gebit. 
Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, 
heeft dit vrijwel altijd gevolgen voor de vorming van het gebit 
en/of de kaken. Dit heeft vaak ook gevolgen voor de spraak.

Herkent u bij uw kind of uzelf een van de volgende 
aspecten en ondervindt u hinder van: 
- Mondademen
- Duimen of vingerzuigen
- Nagelbijten
- Foutieve slikgewoonten 
- Slissen/lispelen

Of merkt u dat het eten/drinken moeizamer gaat dan voor-
heen?

Denk er dan eens aan om contact op te nemen met de 
logopedist. Binnen Logopedische praktijk Ellen Schouten 
wordt samengewerkt met tandartsen en orthodontisten. 
Wij kunnen u helpen de spierkracht in het mondgebied 
weer in evenwicht te brengen, waardoor uw klachten zullen 
verminderen. Dit kan in samenwerking gebeuren met uw 
tandarts. 
kijk op www.hetgezondheidshuys.nl voor meer informatie.

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. 
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W i j k k r a n t

MOESEL

SeniorendanSMiddagen

ZoNdAG 17 SEPtEMBER, 

15 oktoBER,
12 NoVEMBER en 
17 dEcEMBER 2017

BUURtcENtRUM MoESEL

VAN 13:30 – 17:00 UUR
ZAAL oPEN: 13:00 UUR

ENTREE e 3,00
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de 
RijbewijskeuringsArts op 5 juli, 2 augustus, 6 september, 
4 oktober, 1 november en 6 december 2017 in de Groene 
Kruis winkel, Vogelsbleek 10 en vervolgens minimaal eens 
per maand. Voor informatie en een afspraak belt u naar het 
landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum 
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van Service van Envida (voorheen Groenekruis-
Service) neemt u dan contact op met Service van Envida, 
telefoon 043-3690610.
Bent u lid van Meander eXtra neemt u dan contact op met 
Meander eXtra, telefoon 045-5748800.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afspraken-
bureau: 036-7200911.
 
tarieven (incl. BtW): 
75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) 
en Taxipas € 59,50.
Leden van Envida, Meander en/of CNV/ouderenbonden 
krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, 
C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen 
Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. 
Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de 
gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door 
het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd 
wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de 
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom.

JUNI 2017, JaargaNg 18, NUmmer 2

goedkoPe rijBeWijSkeUring Senioren in Weert

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!

LEt oP: Het is  

niet mogelijk  

rechtstreeks bij de  

locatie een afspraak  

te maken.
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even voorstellen 
Mijn naam is Esther van den Bor en ik ben combinatiefunctionaris Beweeg-
makelaar. Mijn taak is o.a. het in kaart brengen van het sport- en beweeg-
aanbod binnen de gemeente Weert en het begeleiden en stimuleren van 
(kwetsbare) burgers van Weert naar het bestaande sport- en beweegaanbod.

Bewegen voor iedereen!
Iedereen zou in staat moeten zijn om te werken aan een gezonde leefstijl. 
Helaas zijn er nog vele mensen niet in beweging doordat ze financieel beperkt 
zijn of bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben.
Voor de mensen die hierdoor inactief zijn, werken wij hard aan het betaalbaar 
en toegankelijker maken van het sportaanbod in Weert. Dit jaar zijn we gestart 
met de Weerter Sportpas waarmee je bij de aangesloten verenigingen een 
korting krijgt van 33%. Deze pas is in ontwikkeling en op www.beweegnet.nl 
kun je straks bekijken welke vereniging hiermee werkt.
Mensen die een grote verandering in hun leven ervaren hebben (bijvoorbeeld 
een traumatische ervaring, chronische aandoening of ziekte of functiebeper-
king) helpen we graag door samen te kijken wat er nog wél kan en ze stimu-
leren om weer in beweging te komen op hun eigen niveau en wat het beste 
past bij hun wensen.

W i j k k r a n t

MOESEL

Voor Meer inforMatie 
kUnt U contact 
oPneMen Met:

Esther van den Bor
e.vandenbor@puntwelzijn.nl
Mobiel: 06-54210469
www.beweegnet.nl

Microbar ’s middags open!

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.

Voor Toos en haar team is het terrasseizoen weer 
begonnen. De openingstijden zijn tot Weert Kermis 
uitgebreid. 
Van maandag tot en met zaterdag gaan we om  
14.00 uur open. Op zondag om 11.00 uur. 
De zelfgemaakte appeltaart staat ook weer op het menu!
Wij wensen iedereen een mooi voorjaar en een warme 
zomer!

toos Slenders     
Nassaulaan 5
6006 cM Weert
tel: 0495-533597
Mobiel: 06-14778377
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Waar hangt de jeugd van tegenwoordig uit nu ze in het 
weekend pas zo laat op stap gaat? Nou, een gedeelte 
bij ons achter in de tuin. Sinds we een blokhut hebben 
gebouwd met een grote overkapping ervoor, is het vooral 
in de zomer vaak feest. We hebben twee zonen van rond 
de twintig en die maken het samen met hun vrienden 
graag gezellig. Ze drinken een pilsje en luisteren naar 
muziek. Als de stemming er goed in zit, gaat die soms 
vanzelf harder.

Nu begint het barbecueseizoen  
weer bijna. Ik weet het nog goed, 
vorig jaar… 
Op een vrijdagavond vroeg mijn 
oudste zoon of hij de volgende 
avond mocht barbecueën met een 
stel vrienden.

‘Maar natuurlijk,’ antwoordde ik. Het is altijd gezellig als 
de jongens een barbecue organiseren. 
‘Mogen pap en ik dan ook mee-eten?’ was mijn vraag.
‘Uiteraard, dat hoef je toch niet te vragen. 
Dat vinden we juist leuk,’ was inderdaad het antwoord 
dat ik verwachtte.
‘Zal ik dan ook iets maken?’ vroeg ik.
‘Tja, nu je het toch aanbiedt… de rundvleessalade die 
jij altijd maakt, is wel erg lekker,’ zei mijn zoon.

Om zeven uur wilden ze de barbecue aansteken en 
verder zorgden ze overal zelf voor. Bij ons kan en mag 
bijna alles, zolang ze maar enkele regels in acht nemen. 
Ze doen hun eigen boodschappen, ruimen alles zelf op 
en de muziek gaat op een redelijke tijd zachter. 
We hebben een logeerkamer en ook in de blokhut 
kunnen enkele matrassen neergelegd worden. Dus als 
iemand geen zin meer heeft – of niet meer in staat is –  
om naar huis te fietsen, mogen ze blijven logeren. 
Dat gebeurt dan ook regelmatig. Mooi om te zien hoe 
de volgende ochtend, of tegen de middag, de ene na de 
andere opstaat met een duffe kop. Het kost de nodige 
kannen koffie eer ze dan weer enigszins fit zijn. Het is 
fijn dat ze kind aan huis zijn, want ze bakken hun eigen 
eieren voor het ontbijt. 
Het zijn stuk voor stuk geschikte knapen, die niet alleen 
komen om plezier te maken. Ook als er eens geklust 
moet worden, zijn ze van de partij. Of ze gaan samen 
een dag met mijn man hout zagen in het bos, zodat ze 
hun eigen voorraad ook kunnen aanvullen. Ik vind het 
heerlijk als ze er zijn en verheug me al op de komende 
zomer als we samen de barbecue kunnen aansteken.

De jeugd van tegenwoordig
Column geschreven door Beppie Ottenheim
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activiteitenagenda 
oktoBER
Zondag 22 oktober 2017
Najaarsmarkt 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. 520331 of 06-55 34 47 99
NoVEMBER
Vrijdag 3 november
Discoavond voor de jeugd
Thema: Halloween
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 
Zondag 12 november 2017
Seniorendansmiddag m.m.v. DJ Jo de Wit
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl 
dEcEMBER
Zondag 17 december 2017
Seniorendansmiddag m.m.v. DJ Jo de Wit
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
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 aantrekkelijke geldprijzen winnen, maar ook 
de jackpot. Dus, aarzel niet en ga eens een kijkje 
nemen. U bent van harte welkom! 
de Servicelijn 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.
Meer informatie Kijk voor meer informatie op  
onze website www.wijkraadmoesel.nl.
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JUNi
Woensdag 14 juni
Buitenspeeldag, Locatie: grasveld Johan Willem Frisolaan
Aanvang: 13:30 – 16:30 uur
Woensdag 14 juni
Bijeenkomst Weert Energie
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 19:30 uur, inloop: 19:00 uur
Maandag 26 juni 2017
Activiteitenmiddag voor senioren. Programma: bingo, kermis- 
en fancyfair achtige spellen, enkele optredens en een hapje 
en een drankje. Organisatie: Gilde Opleidingen Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 14:00 – 16:30 uur
SEPtEMBER
Zondag 17 september 2017
Seniorendansmiddag m.m.v. DJ Wim van Hunsel
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
oktoBER
Zondag 8 oktober 2017
Najaarsmarkt (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 
Zondag 15 oktober 2017
Seniorendansmiddag m.m.v. DJ Jo de Wit
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Zaterdag 21 oktober 2017
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.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


