
Stichting Wijkraad MoeSel

Voorzitter: 
Paul de Laat
Dagelijks bestuur,  
Algemene beleidszaken en  
Algemeen woordvoerder  
Wijkraad Moesel
Contactpersoon commissie  
Onderwijs, Sport en Welzijn
Contactpersoon website
E-mail: p.delaat@sotiria.nl

Secretariaat: vacant
Postadres:
Brederostraat 34
6006 MT Weert
Tel.nr.: 06-10361838
E-mail: info@wijkraadmoesel.nl 

Penningmeester:
Ria Egelmeers 
Dagelijks bestuur
E-mail: lei.egelmeers@gmail.com 

Bestuursleden: 
Nelly van de Voort
Vice-voorzitter
Contactpersoon commissie:  
Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers
Lid commissie: Sociale veiligheid,  
Verkeer en Wonen
E-mail: ammvoort1951@kpnmail.nl 

Ger Melis
Contactpersoon commissie:  
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen
E-mail: gerardusmelis@gmail.com 

Contactpersoon wijkkrant:
Jolanda Bruekers
E-mail: info@wijkraadmoesel.nl

1

      Woord van de voorzitter

Beste bewoners van Moesel,

De zomer hebben we inmiddels weer achter ons gelaten en de herfstvakantie komt in 
zicht. Maar zeker met deze donkere avonden is het heerlijk om even rustig onze nieuwe 
wijkkrant door te lezen. Ook deze keer weer vol informatie over wat er is gebeurd en 
welke activiteiten er nog gaan komen.
Zoals bij jullie misschien al bekend zijn wij altijd op zoek naar mensen die ons willen 
ondersteunen. Op dit moment zijn wij in het bijzonder op zoek naar een vervanger van 
onze huidige secretaris. Heb je interesse in deze functie of wil je de wijkraad op een 
andere manier ondersteunen kan je een mail sturen naar: info@wijkraadmoesel.nl

Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel
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BESTE BEWONERS VAN MOESEL 

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE VRIJWILLIGERS:
• SECRETARIS
• BESTUURSLID
• COMMISSIELEDEN

HEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE  

AARZEL NIET MAAR 

STUUR DIRECT EEN MAIL NAAR  

INFO@WIJKRAADMOESEL.NL



nieuws van jeugdinloop njoy
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De laatste weken vóór de zomervakantie waren we druk met karaoke, dans en creatief 
bezig zijn, o.a. met oude wijnkurken. Met mooi weer waren we natuurlijk buiten te vinden 
met als hoogtepunt de water glijbaan. Het seizoen werd afgesloten met weer eens  
pannenkoeken bakken die heel erg lekker waren. Tevens werd afscheid genomen van 
vrijwilliger Lotte die een opleiding gaat volgen. Lotte bedankt en succes!!! 
Sinds eind augustus zijn we weer open. 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 soms 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
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commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017
HALLOWEEN DISCO AVOND
VOOR DE JEUGD

 

      

              

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

CONTACTPERSOON: 
NELLY V.D. VOORT  
TEL. 06-30085155      

M.M.V. DJ KIMMENEED    

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 voor 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.

OOK JULLIE OUDERS ZIJN VAN HARTE WELKOM!
DEELNAME OP EIGEN RISICO
EHBO AANWEZIG

GRATIS 
ENTREE !

Contactpersoon: nelly van de Voort, e: mail: ammvoort1951@kpnmail.nl

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!)  
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Jongeren Op Gezond Gewicht
Wanneer kinderen drinken krijgen aangeboden zijn dit regelmatig (ge)zoete drankjes. 
Hierbij krijgen ze onbewust veel calorieën binnen. Uit onderzoek is gebleken dat de 
inname van veel gezoete dranken een belangrijke oorzaak is van overgewicht en  
obesitas bij kinderen. Daarom starten wij met de DrinkWater campagne in Weert.  
Het Nederlandse kraanwater is niet alleen één van de beste van de wereld maar water 
is ook goed voor het gebit en beter voor de concentratie van kinderen in de les
Met deze campagne willen wij dat  het drinken van water weer heel gewoon wordt. 
Bestaande kranen, watertappunten en waterflesjes worden bijvoorbeeld op school 
en bij de (sport)vereniging zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Wilt u meer informatie 
hebben over de DrinkWater campagne dan kunt u contact opnemen met de JOGG-
regisseur van de gemeente Weert:

Iedereen wil prettig wonen. Helaas kan het echter gebeuren
dat u zich ergert aan het gedrag van uw buren. Kleine erger-
nissen kunnen vervolgens leiden tot een flinke ruzie.  
Buurtbemiddeling bemiddelt in een beter contact tussen u 
en uw buren. Heeft u tot nu toe zonder resultaat bij uw buren 
aangegeven dat u overlast ervaart, dan kunt u gebruik maken 
van Buurtbemiddeling. Deskundige en speciaal opgeleide 
vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren afzon-
derlijk en begeleiden u en uw buren tijdens een eventueel 
bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. Ervaring leert dat 
één of twee gesprekken vaak al helpen om te komen tot een 
beter onderling contact en een oplossing voor de overlast. 

Wie kan gebruik maken van buurtbemiddeling?
Iedereen die een oplossing zoekt voor een conflict met zijn 
buren of buurtgenoten kan zich aanmelden bij Buurtbemid-
deling. Het maakt niet uit of u in een koop- of in een huur-
huis woont. Het enige wat we van u verwachten, is dat u er 
samen met uw buren uit wilt komen. Door goed naar elkaar 
te luisteren kunnen er praktische oplossingen komen voor uw 
ergernissen. Buurtbemiddeling bemiddelt niet als er sprake 
is van buitensporige agressie, alcohol- of drugsverslaving, 
psychiatrische problematiek, aanvaringen met instanties of 
conflicten binnen één familie. Daarvoor zijn andere hulp- 
instanties. Ook organisaties, zoals wooncorporaties en poli-
tie, kunnen u adviseren contact met ons op te nemen  
of melden u, na uw toestemming, bij ons aan.

Buurtbemiddelaar worden?
Buurtbemiddeling is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die het leuk vinden om als buurtbemiddelaar aan de slag te 
gaan. Als vrijwilliger krijgt u professionele ondersteuning en 
heeft u veel flexibiliteit: u bepaalt zelf wanneer en waar u  
inzetbaar bent. Ook krijgt u een gecertificeerde training, zijn 
er regelmatig bijscholingen en worden er bijeenkomsten  
georganiseerd om ervaringen met andere vrijwilligers uit  
te wisselen. Er is een goed vrijwilligersbeleid waaronder  
onkostenvergoedingen en verzekeringen.  
Buurtbemiddelaar iets voor u?  
Neemt u dan contact met ons op. 

Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: 06 - 20 28 05 76 (spreek eventueel uw bericht 
 in en wij bellen u terug). 
E-mail:  info@proteionbuurtbemiddeling.nl 
Internet:  www.proteionbuurtbemiddeling.nl 

Bemiddeling bij conflicten met buren of buurtgenoten

thomas Witjes
t.witjes@puntwelzijn.nl
06-31937368
www.jongerenopgezondgewicht.nl 



4

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.

W i j k k r a n t

MOESEL

Brede School Moesel

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

Tegenwoordig heeft iedereen het druk en alles moet snel. 
Kleding kopen we online en als het even kan de rest van 
de boodschappen ook. Dat spaart tijd en dat is juist 
waar het ons vaak aan ontbreekt.
Waar is de ouderwetse buurtwinkel gebleven? Waar je 
altijd op je beurt moest wachten omdat eerst de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld moesten worden? Je moet ze met 
een lampje zoeken maar ze zijn er heus nog.  
In het winkelcentrum op Moesel ligt er bijvoorbeeld nog 
eentje. De medewerkers zijn stuk voor stuk leuke mensen. 
Behalve heel professioneel, zijn ze ook altijd vrolijk en 
in voor een praatje of grapje. Of de eigenaar een goede 
baas is, daar kan ik niet over oordelen, maar met zijn 
motto: De klant gaat altijd voor, heeft hij de slag eigenlijk 
al gewonnen. 

Zijn vrouw hoor je vaak al van ver lachen of haar mening 
verkondigen en dat mag als je de vrouw van de baas 
bent. Het andere personeel is wat bescheidener, maar 
daarom niet minder sympathiek.
Ze kennen hun vaste klanten en meestal weten ze al 
precies waarvoor je komt. Punten sparen vinden ze heel 
belangrijk. Bij een volle spaarkaart krijg je namelijk een 
staatslot en iedereen weet dat er op Moesel vaak grote 
prijzen vallen in de loterij.
Goed advies en prima service. Een gezellig praatje of 
persoonlijke aandacht. Prima spullen en een uitgebreid 
assortiment. Al met al een fijne winkel met een gezellige 
sfeer en een hoog ‘ouderwets buurtwinkel-gehalte’. Als 
ik dan even moet wachten op mijn beurt, omdat er druk 
gekletst wordt, vind ik dat helemaal niet erg en luister ik 
graag mee naar de laatste nieuwtjes die uitgewisseld
worden.

Buurtwinkel
Column geschreven door Beppie Ottenheim

U bent welkom op 

Stadhouderslaan 21, 6006 GJ Weert.
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laatste nieuws over onderzoek 

buurtcentra in Weert-Zuid

1

2
3

in oktober 2016 is in opdracht van de stuurgroep, 
adviesbureau Spirato een onderzoek gestart naar 
de herschikking van maatschappelijke voorzieningen 
in Weert-Zuid. Belangrijkste uitgangspunt is het  
in balans brengen van vraag en aanbod(saneren 
overcapaciteit) en komen tot een toekomst-
bestendige situatie. daarbij is gekeken naar  
gebruiksoptimalisatie (goede bezetting), haalbaar-
heid (beheer/exploitatie), toekomstbestendigheid 
(en groeimogelijkheden) en financiële consequenties.

ER ZIJN dRIE SCENaRIO’S ONdERZOCHT:
 Sluiten Microhalcomplex en Buurtcentrum Moesel 
 en gebruikers verdelen over de resterende voorzieningen  
 in Weert-Zuid;
 Sluiten Microhalcomplex en optimaliseren van het 
 gebruik van Buurtcentrum Moesel;
 Sluiten Buurtcentrum Moesel en stichten van een 
 gemeenschapsaccommodatie in het Microhalcomplex.

aL MET aL WaS dE EINdCONCLUSIE VaN dE  
PROJECTGROEP EN OVERGENOMEN dOOR dE  
STUURGROEP daT: 
1 scenario 3 een kans verdient (feitelijk hét voorkeurs
 scenario van de participatiegroep). 
2 Een verdere uitwerking (draagvlak/meedoen van 
 de wijk en financiële haalbaarheid) wel nodig is. 
3 Voor de participatiegroep hierin een sleutelrol is 
 weggelegd.
4 Participatiegroep heeft aangegeven voldoende 
 mogelijkheden te zien om dit traject in te gaan. 

CONCLUSIE, VERVOLGPROCES EN afSPRakEN
• De stuurgroep stemt in met een verdere uitwerking  
 van scenario 3 onder voorbehoud van goedkeuring  
 door het college van B&W. 
• Op 12 september heeft de projectgroep de 
 randvoorwaarden opgesteld om scenario 3 definitief  
 uit te werken.
• Op basis van geformuleerde randvoorwaarden 
 wordt een advies aan het college van B&W 
 voorbereid om ‘groen licht’ te vragen voor de 
 verdere uitwerking.
• Planning is dat de uitwerking van scenario 3 
 gereed is in het 2e kwartaal 2018.

Deze samenvatting van het verslag van de stuurgroep  
is ook te vinden op de webpagina Participatiegroep  
Hart van Moesel: www.hartvanmoesel.nl

De gemeente Weert zal de Microhal voorlopig (naar 
verwachting tot medio 2020) nog in gebruik houden 
als sporthal. Het nieuwe Kennis- en ExpertiseCentrum 
Weert (KEC) met twee nieuwe gymzalen moet nog 
gebouwd worden en er is in Weert meer behoefte aan 
zaalsporturen.

Vanuit de participatiegroep zullen vier kartrekkers nu  
de uitwerking om de Microhal om te vormen tot een 
multi-functionele accommodatie gaan realiseren.  
Dit zijn Anton Jacobs (VV De Vêrkusköp), Jos Janssen 
(Café Microbar), Wim Kneepkens (Harmonie St. Joseph 
Weert-Zuid) en Paul de Laat (Wijkraad Moesel). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de kartrekkers via info@hartvanmoesel.nl of 
via onze website www.hartvanmoesel.nl.
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Ook dit jaar zijn weer een aantal organisaties en  
verenigingen uit Moesel blij gemaakt  met een financiële 
bijdrage vanuit het Samen-doen fonds Moesel.
Zo ontving de Buurtvereniging De Oranjehoek € 150,-
voor hun 35-jarig jubileum; bewoners van de Ernst Casimir-
straat € 150,- voor het straatfeest; CV De Vêrkusköp
een bijdrage van € 400,- voor diverse activiteiten van  
de vereniging. 
Een bedrag van € 200,- voor het buitenvolleybaltoernooi 
van VC Weert en de wijkraad Moesel € 200,- voor de 
organisatie en aankleding van de Halloween Disco.
Vanuit de kledinggelden van de Sponsorwinkel ontving 
de KBO een bijdrage van € 500,- voor keukeninventaris
activiteitenruimte Oranjeflat en € 500,- ging naar de 
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid voor de aanschaf van 
instrumenten voor jeugdleden.
Met deze bijdrage organiseren bovenstaande organisaties 
activiteiten die de onderlinge band en de leefbaarheid 
tussen bewoners in de wijk, buurt of straat in Moesel 
bevorderen.

Hebt u nog suggesties voor activiteiten in 2017 en  
wilt u een beroep doen op dit fonds hiervoor:
Aanvragen voor het jaar 2017 dienen vóór 1 mei 2018 
gestuurd te worden naar Punt Welzijn,  
t.a.v. M. Crolla, Postbus 112, 6000 AC Weert  
of m.crolla@puntwelzijn.nl, tel. 0495 – 697900.  
Een aanvraagformulier is te downloaden vanaf  
de website van Punt Welzijn, www.puntwelzijn.nl.
Aanvragers ontvangen dan voor 15 juni 2018 een  
antwoord.

Samen-doen fonds Moesel 

In juni van dit jaar vierden we het 35-jarig jubileum van De Oranjehoek. 
We hadden een programma opgesteld voor jong en oud. Op het grasveld van de 
J.W. Frisolaan begonnen we met een lunch. Na de lunch konden we op pad voor de 
vossenjacht. Zoekende naar karakters met de namen: heks, dorps oudste, onschuldig 
meisje, dorpsgek en cupido moesten we ook nog zorgen dat we uit handen bleven van 
de wolven die natuurlijk incognito (als gewoon mens) rondliepen. 
Nadat we zo ongeveer heel Moesel doorkruist hadden kregen we toch wel trek. 
Gelukkig liet het eten niet lang op zich wachten. 
De dames van Fiësta partygrill hadden een heerlijke maaltijd voor ons verzorgd dat  
varieerde van hamburgers tot kip of vis met gebakken aardappels, groenten en rijst.  
In de tussentijd waren ook de luchtkussens op het veld opgezet dus ook voor de  
jongeren onder ons bleef het leuk. Toos van de Microbar zorgde voor het drinken deze 
dag en daar hebben we tot in de late uurtjes nog gebruik van gemaakt. Al met al een 
gezellige, vermoeiende maar erg leuke dag. Onze dank gaat dan ook uit naar alle  
vrijwilligers die hebben geholpen, naar Toos voor haar hulp en organisatie van deze  
dag en naar het Samen-doen fonds Moesel van Punt Welzijn die een financiële bijdrage 
heeft geleverd. 

De foto’s van deze dag zijn te bekijken op www.oranjehoek.com. Hier vindt u ook onze 
activiteitenkalender en aanmeldformulieren om lid te worden van onze vereniging. 

35 jaar buurtvereniging de oranjehoek!!!

buurtvereniging

De Oranjehoek
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nieuws vanuit het gezondheidshuys
Verminder je klachten en verbeter je 
gezondheid in 6 maanden met BIG Move
Therapeuten van Jouwfysio gaan samen met psychologen 
van MediPsy het zorgprogramma van Big Move aanbieden. 
Dit is een programma voor mensen met die last hebben van 
psychische klachten. Vaak zijn er ook lichamelijke en sociale 
problemen. Het programma bestaat uit individuele, 
coachende begeleiding afgewisseld met groepsbijeenkom-
sten gericht op beweging. Het vergroten van jouw welzijn 
met daarbij voor jou belangrijke doelen vormt het uitgangs-
punt. De behandeling wordt vergoed door zorgverzekeraars. 
Een verwijzing  van een arts voor specialistische GGZ is 
nodig. De aanmeldingsgesprekken zullen in het najaar 
plaatsvinden. Verwacht wordt dat het programma in  
januari 2018 van start kan gaan. 

Groepsbehandeling  “Omgaan met pijnklach-
ten of onbegrepen klachten” opnieuw van start
Bij Medipsy gaat de cursus “Omgaan met pijnklachten of 
onbegrepen lichamelijke klachten” op maandag 23 oktober 
2017 weer van start. In deze behandeling leer je o.a. met 
Mindfulness-technieken adequaat om te gaan met pijn-
klachten. 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.

Heeft u vragen over de cursus of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met MediPsy via onderstaand  
telefoonnummer of via de website.
Om de cursus te kunnen volgen, heeft u een verwijzing 
nodig van uw huisarts. 
T. 0495-796800 / E. info@medipsy.nl / www.medipsy.nl

Even voorstellen: Jeroen Zwegers
Per 1 oktober start psycholoog Jeroen Zwegers bij MediPsy. Hij is werkzaam van 
dinsdag t/m vrijdag. Dhr Zwegers is afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht 
als neuropsycholoog. Tijdens zijn studie heeft hij werkervaring opgedaan op de  
afdeling medische psychologie van een ziekenhuis. Daarna is hij meerdere jaren 
werkzaam geweest in de forensische zorg en in een revalidatiesetting. Hier heeft  
hij veel ervaring opgedaan in de behandeling van volwassenen met medisch  
gerelateerde psychische klachten.

SeniorendanSMiddagen

ZONdaG 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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Bart Janssen is bestuurslid bij Harmonie Sint Joseph uit 
Weert-Zuid, een actieve vereniging die midden in de Weerter 
samenleving staat. Eén van de jaarlijkse hoogtepunten is 
het Mantelzorgconcert, dat samen met Punt Welzijn wordt 
georganiseerd. Bart is vanuit de harmonie hierin de initiatief-
nemer en kartrekker en vertelt hierover met veel enthousiasme. 
We willen als vereniging graag iets terugdoen voor onze 
maatschappij. Dit doen we o.a. door het organiseren van 
het inmiddels jaarlijkse mantelzorgconcert.

Hoe het allemaal begon...
Omdat ik uit eigen ervaring veel affiniteit met mantelzorg 
heb wilde ik graag iets doen voor deze bijzondere groep 
mensen. Even weg uit de dagelijkse zorgomgeving; even 
een middag ontspanning.
Inmiddels alweer zo’n zeven jaar geleden heb ik daarom 
contact opgenomen met de toenmalige wethouder Coolen 
die mij met Punt Welzijn in contact bracht. Vanaf het begin af 
aan heb ik hier contact met Sanne Kuepers waarbij er direct 
een goede klik en samenwerking is. Deze samenwerking 
heeft erin geresulteerd dat wij dit jaar voor de 6e keer het 
mantelzorgconcert mogen en kunnen organiseren. Dat dit 
een geweldig succes is blijkt wel uit de bezoekersaantallen, 
die in de tijd zijn opgelopen van 200 naar 600 het afgelopen
jaar. Tijdens het laatste concert, het 5 jarig jubileum, heeft 
zelfs Beppie Kraft een optreden verzorgd. Ieder jaar proberen 
wij er weer een mooie middag van te maken.  
De saamhorigheid is bijzonder. Er heerst een sfeer van  
gezelligheid, verbondenheid en betrokkenheid.

dankbaar publiek
Wat ik zo mooi vind is dat je mensen kunt raken. Zo waren 
we na afloop van het eerste mantelzorgconcert met een 
aantal organisatoren in het buurthuis blijven slapen.  
De volgende ochtend stond er een mevrouw met rollator aan 
de deur. Ze had een cake in haar hand en zich de moeite 
genomen ons die te komen brengen. Haar man, die ze jaren 
had verzorgd, was een aantal weken daarvoor gestorven.  
Ze kwam ons bedanken voor de prachtige avond. Emotie is 
toch iets wat ik zeker associeer met het mantelzorg-concert. 
Iedereen heeft wel zijn of haar persoonlijk gevoel bij mantel-
zorg. Tijdens onze lustrum editie hebben Sanne en ik samen 
de presentatie voor onze rekening genomen. Heel leuk om 
te doen maar eigenlijk zijn we meer mensen van de achter-
grond. Niemand heeft in de gaten hoeveel tijd er in de

organisatie zit en dat geeft ook niet. Het zijn de mantelzorgers 
waar we het voor doen!
Voor mij is mantelzorgen en pro-deo helpen vanzelfsprekend 
en ik hoop dat mensen zich bewust worden van hoe belangrijk 
contact voor hulpbehoevenden is. De kracht van het samen 
dingen oppakken en ondernemen verricht wonderen!

Vrijwilligers
Ik ben er trots op dat we nu met het 6e mantelzorgconcert 
wederom iets heel moois kunnen presenteren. Dit kan ik niet 
alleen, hier werken gelukkig heel veel mensen aan mee als 
vrijwilliger, denk bijvoorbeeld aan alle muzikanten, solisten,
mensen van de techniek, mensen die helpen bij het op- en 
afbouwen, mensen achter de bar en vele anderen.

Een tipje van de sluier...
Dit jaar wordt het Mantelzorgconcert gehouden in het 
Franciscushuis te Weert. Een mooie locatie waar wij weer 
een geweldige sfeer creëren. Hopelijk weten wij dit jaar de 
vorige concerten weer te overtreffen, de mensen te ont-
roeren en het belang van zorgen voor elkaar te laten inzien. 
Een tipje van de sluier wil ik wel oplichten: er werken deze 
editie maar liefst 150 muzikanten mee aan het mantelzorg-
concert op zondag 29 oktober. Je moet er zelf bij zijn om 
te kunnen beleven hoe dit is. Voor de muzikanten is het een 
geweldige manier om voor zo een mooie volle zaal muziek 
te mogen maken en het applaus in ontvangst te nemen. 
De mantelzorgers kunnen wederom genieten van een mooi 
concert waarbij ze achterover mogen leunen en een middag 
hun zorgen opzij kunnen zetten. Achteraf krijgen ze als dank 
voor het liefdevolle werk nog een attentie.
De mensen zien lachen, en soms ook een traantje wegpinken, 
daar doen we het voor!

een kijkje achter de schermen van het mantelzorgconcert… 

door Bart Janssen
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Mantelzorgwaardering 2017

Zijn deze uitspraken bekend voor u of iemand 
in uw omgeving? dan is dit je kans om beter 
Nederlands te leren. Schrijf je nu in! 
Gratis cursus van 15 bijeenkomsten.

Vind je lezen en schrijven lastig? 
• Wil jij ook je (klein)kinderen helpen bij hun huiswerk? 
 Wil je zelf formulieren invullen?  
• Ken je iemand die wat hulp kan gebruiken? 
 Attendeer hem of haar op deze cursus. 
Deze cursus is niet bedoeld voor inburgeraars.

dichtbij, bij jou in de wijk, in Weert
In de wijken Boshoven, Fatima, Groenwoud, Keent of in 
de stad bij Bibliocenter. We leren in kleine groepjes.  
Kies welke dag jou het beste uitkomt, starten mag ook 
wanneer de cursus al begonnen is. 

Meedoen?
Info en aanmelden bij Toos Jenniskens van Bibliocenter 
via c.jenniskens@bibliocenter.nl of bel met 088-2432000. 

TEL MEE MET TaaL

daG WaaR STaRTdaTUM TIJd
Maandag Keent, Keenter Hart 4 september 09.30 – 11.30 u
Dinsdag Bibliocenter 29 augustus 12.30 – 14.30 u
 Bibliocenter 29 augustus 18.00 – 20.00 u
Woensdag Fatima, Buurthuis 6 september 09.00 – 11.00 u
Vrijdag Boshoven, Odaschool 8 september 09.30 – 11.30 u
 Groenewoud, Gemeenschapshuis 8 september 09.00 – 11.00 u
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Na maanden voorbereidingen is het bijna zo ver:  
de vastelaovundj gekte gaat weer op gang komen in 
Weert-Zuid. Ook dit jaar gaat V.V. de Vêrkusköp weer 
zorgen dat er een mooi programma klaar staat.  
Op 18 november zullen wij in het keenter Hart het 
nieuwe vastelaovundj seizoen openen. Iedereen is 
van harte welkom om deel te nemen aan deze feeste-
lijke opening.

Net als andere jaren staan ook de Boonte Aovundj  
(18, 19, 20 januari) en Wichter Boonte Middig (21 januari) 
weer op het programma. Door het stoppen van een aantal
artiesten en regie zal er een verjonging plaats gaan 
vinden. Als vanouds gaat onze groep artiesten ervoor 
zorgen dat er een paar mooie voorstellingen klaar gaan 
staan vol met droge humor, entertainment, dans, muziek 
en zang voor jong en oud. 
We zijn actief op zoek naar nieuwe mensen voor in de 
regie en/of voor onze artiesten uit de bonte avond groep. 
Iets voor jou? Ken je iemand? 
Neem contact op via maud_vanerp@hotmail.com.

En op vastelaovundj zaterdag (10 februari) zal er de 
tweede editie van Fieëst inne Vêrkusstâl plaats gaan vinden. 
Een avond feest met bekende Limburgse artiesten, leuke 
acties, entertainment en gezelligheid.
Na het grote succes van vorig jaar gaan we het dit jaar 
nog groter aanpakken. Dus na de familieoptocht hoef je 
je niet te vervelen, kom gezellig naar het Buurtcentrum 
Moesel!

Natuurlijk staan al onze bekende activiteiten ook dit jaar 
weer op het programma. Zoals Kuit Op Zuid, de senioren-
middag, de baggemiddag en natuurlijk de uitroeping van 
onze nieuwe Prins en Jeugdprins!
Onze volledige agenda is terug te vinden op  
www.verkuskop.nl  
Zodra er meer informatie is over onze activiteiten zal dat 
online gedeeld worden.

Vastelaovundj 2018

Hallo kinderen van Weert Zuid,
In dezelfde week dat de scholen zijn gestart na de zomervakantie zijn de jonge en  
    zeer talentvolle artiesten van de Wichter Boonte Middig Wieërt  Zuid ook gestart 
    met de repetities voor de voorstelling van zondag 21 januari 2018.
    De artiesten hebben er zin in, ze staan te popelen om voor jullie een topmiddag op 
de planken te zetten.
Het duurt nog even voordat het zover is maar noteer deze datum alvast, want het 
is echt de moeite waard om ernaar te gaan kijken. Het is leuk, gezellig, spannend, 
amusant, vrolijk……een middagje lachen en na afloop even hossen met je vriendjes en 
vriendinnetjes, met Cola en Chips ……
Kaartjes zijn t.z.t. te koop bij Primera!

We wensen jullie allemaal een fantastisch vastelaovundj seizoen  
en hopen jullie allemaal weer  

te mogen begroeten bij onze activiteiten.
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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!

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.

OktOber 2017, Jaargang 18, nummer 3

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 info
Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.
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activiteitenagenda 
NOVEMBER
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
Zaterdag 18 november 2017
Opening Carnavalsseizoen 2017/2018
Locatie: MFA Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
Meer info: www.verkuskop.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 
JaNUaRI
Vrijdag 5 januari 2018
Uitroeping Jeugdprins V.V. De Vêrkusköp 2018
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Meer info: www.verkuskop.nl 
Zaterdag 6 januari 2018
Uitroeping Prins V.V. De Vêrkusköp 2018
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Meer info: www.verkuskop.nl 
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OkTOBER
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
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.nr. 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 

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 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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