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      Woord van de voorzitter

Beste bewoners van Moesel,

Eind 2017 hebben we na ruim 10 jaar afscheid genomen van onze secretaris Jolanda Bruekers. 
We zijn erg blij dat ze ons wel nog blijft ondersteunen bij het maken van de wijkkrant en met 
administratieve werkzaamheden voor de commissie jeugd. Als wijkraad willen we Jolanda 
nogmaals bedanken voor haar inzet en de tijd die zij als secretaris in de wijkraad heeft  
gestoken. We zullen haar inbreng en gedrevenheid dan ook zeker gaan missen.
Ook dit jaar zullen wij als wijkraad weer ons uiterste best doen om in Moesel plannen goed 
te overzien en activiteiten te organiseren. We blijven in contact met de gemeente en wanneer 
nodig zullen we met hen in overleg gaan over ontwikkelingen in de wijk en besluiten die 
genomen worden. Maar dit kunnen we niet alleen! Dus heeft u ideeën of opmerkingen over 
zaken die in uw buurt spelen, stuur dan een mail naar info@wijkraadmoesel.nl met vermelding 
van uw contactgegevens. We maken dan graag een afspraak met u.

Tenslotte willen we u er graag op attenderen dat we nog op zoek zijn naar betrokken en 
enthousiaste wijkbewoners die ons willen ondersteunen. Dit kan zijn als bestuurslid,  
b.v. als secretaris, maar ook als kartrekker voor één van onze commissies. Helpt u liever 
mee met een activiteit dan bent u ook van harte welkom. 

Veel leesplezier!

Paul de Laat
Voorzitter 
Wijkraad Moesel
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Vind JIJ het prachtig om lachende gezichten te zien
Ben JIJ een organisatietalent
Hou JIJ van gezelligheid
Wil JIJ wat meer beweging
Ben JIJ enkele uren per maand/jaar beschikbaar
Dan zijn JIJ op zoek naar jou!!! 

De wijkraad Moesel kan helpende handjes gebruiken bij onderstaande taken en activiteiten:•	 3	x	per	jaar	de	wijkkrant	rondbrengen
•	 2	x	per	jaar	helpen	met	de	discoavond	voor	de	jeugd
•	 Helpen	met	de	maandelijkse	dansmiddag	voor	senioren

•	 Helpen	met	de	Nationale	Buitenspeeldag
•	 Bijhouden	van	het	mailverkeer

Zo	dragen	we	allemaal	een	steentje	bij	om	de	wijk	nog	leuker	te	maken!!!
Heeft	u	graag	meer	informatie,	aarzel	niet	en	stuur	een	mail	naar	info@wijkraadmoesel.nl.	Wij	nemen	graag	contact	met	u	op.	Natuurlijk	zijn	ook	uw	tips	van	harte	welkom!
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“ICH BIN DE  ALLER IEËRSTE  JEUGDPREENSES  
VANNE  

VÊRKUSKÖP!!!”

Ich bin Mara Janssen en ich bin 1x 11 jaor joônk. Ich bin ’n dochter van 
Yolanda & Bart Janssen deej dejje vast zootj kinne vanne Waerse Kûj. 
Ich heb auch ’n leef zösterke Fay. 
Doeër de waek probieëre ze mich oppe Brei-j Schoeël Moesel ’t dein 
‘n danger wieës te maake. Van maondjig tot en met donderdig hebbe 
vae les van meister Rob. Mer op vriêdig dan esj fieëst, want dan keumtj 
mien paet tante Silvia vör de klas staon en probieërtj os auch wat 
slummer te maake. 
Veur det ’t vastelaovundj sezoên begintj bin ich al volop bezig met de 
veurbereidingen vanne wichter boonte middig beej de Vêrkusköp.  
In miene vri-je tieëd blaos ich trompet uut volle borst mej beej de 
hermeni-j van Wieërt-Zuid. Auch maak ich deel uut van dânsgroep Blizz 
umdet ich hieël gaer daon danse en ich ’t leuk ving um dit aan edereîn 
te laote zeen. Daorum heb ich gekoëze vör: 

DE ORDE VAN ’T KWÂNTE DÂNSERESJE!!!

Naeve de jeugdraod van 11, heb ich auch nog 2 adjudânte en saame 
maake vae d’r eîn groeët fieëst van. Mien adjudânte zeen: Faye Hansen 
& Febe Baeten.
’t Es altiêd miene groeëte droum geweisj ‘m oeëts jeugdpreenses te 
waere. En dae droum kûmtj now eindelijk uut, want ich bin de  
allerieërste jeugdpreenses van V.v. de Vêrkusköp! 
Dao heet mien devies alles mej te maâke. En dae gieët asvolgtj:

DIT JAOR ES VASTELAOVUNDJ EIN GROEËT SUCCES,  
WANT ICH BIN EUR JEUGDPREENSES!

Ich hoeëp det ich uch teege kom tieëdes de vastelaovundj, um saame ’t 
daak d’r vanaaf te fieëste. 

Tot gâw! Alaaf

Hé hé eindelik moog en kin ich ut eederein vertelle, ich bin de 
nôwe preens van V.V. De Vêrkusköp.
Ich bin Frank Stijnen en bin unne zoeën van Frenske van Spijk 
van Thieu en Maria van keffee zaal Stijnen op Bosseve, ouch 
waal bekindj as Frenske de Stukadoor. Mien vraw Linda es un 
dochter van Henny vanne Poort en van Gerrie van Henk Verhees 
van ‘t oaj st. Joeezef gebauw  Vae hebbe saame ein dochter met 
de naam Veerle. Zeuj es 10 jaor aod en ouch komplieet verzotj 
op vastelaovundj. Ich verdeen mieëne boeterham beej Dorel. 
Vôr de meiste mînse baeter bekindj as Maxi Cosi autosteulkes 
en Quinny wichterwaages. Dao bin ich Repair Engineer. Ich heb 
auch ‘n aantal hobbies. De ieërste es neturlik Vastelaovundj 
veere. As det de vastelaovundjklei-jer weer inne kast gehange 
waere, dan begintj ‘t beej mich te kriebelle en wil ich gaer de 
weeg op met miene racefiets.
Vanaâf îndj september duike vae met ‘n aantal man en vrölli-j de 
loeëds in um te bawe aan de dekors vôr de Boonte Aovundje 
inne Stad. Mien gevolg bestieët ten ieërste uut Kris Vankerkom 
met mien zus en zien vrâw Caroline. De twieëdje adjudânt es 
Jeroen Wilbers met zieën vrâw Marieke. Dan heb ich noch unne 
derdje adjudânt en det es Denny Hansen met zien vrâw Wendy. 
Dan hebbe vae ouch oeës gooj vriendin en mien eige klei-jer-
daame in oeës gezelschap en det es Ilona Wijntjes. 
In mieën ongescheijing heb ich al mien hobbies trök laote 
koome. Unne wielrenner want dit hieët dieëze jong toch hieël 
waat jaor gedaon, ‘n paar potte verruf van ut decorbâwwe en  
‘n fietswiel met Spijke. Neteurlik umdet ich d’r eine van Spijk bin 
en dao bin ich gruuëts op! Mieën orde hetj dan ouch: 

Orde van ut Spijkske

Met dieës mînse in ‘t gezelschap en miene kleine collega 
Jeugdpreenses Mara en hieël Wieërt-Zuid gaon vae d’r unne 
geweldige vastelaovundj van maake, onger mien devies:

Met vôl plezeer en kuit.  
Vastelaovundj veere vae op Wieërt Zuid!



jeugd

jeugdinloop njoy
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. Soms bakken we pannenkoeken  
of versieren cupcakes. 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 Buurtcentrum Moesel 
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

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

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. 

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

commiss ie  jeugd ,  Spee l tu inen  en  n ieuwkomers

GRATIS
ENTREE!
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VaStELaOVuNdJ  
aktiVitEitE 2018 
iN BuuRthOêS MOESEL

3 fibberwari
JeugdBoorebal
5 fibberwari
Lambieckknoup
10 fibberwari: 
Femilieoptocht en hosmiddig
10 fibberwari: 
Fieëst inne Vêrkusstâl (Preensebal)
12 fibberwari: 
Baggemiddig
13 fibberwari:  
Abdicatie in Keenter Hart

kiektj auch op 
www.verkuskop.nl

met DJ KIMMENEED    
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regionaal kennis- en expertisecentrum
Samenwerking tussen speciaal onderwijs en Zorg 

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

in november is gestart met de bouw van het  
regionaal kennis- en expertisecentrum aan de 
Beatrixlaan. Waarschijnlijk zullen nog niet veel 
mensen weten dat achter deze naam, afgekort 
rkec of kec, een vergaande samenwerking van 
meerdere vormen van speciaal onderwijs en een 
zorgcentrum zit.

De scholen voor speciaal onderwijs geven onderwijs aan  
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 of soms tot 20 jaar.  
De kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer 
aandacht en ondersteuning dan in het regulier onderwijs. 
Aan deze instelling zijn leerkrachten, begeleiders,  
opvoedkundigen, psychologen en psychiaters verbon-
den met gespecialiseerde kennis.
De samenwerking krijgt gestalte door het in één  
gebouw onderbrengen van De Widdonck (school voor 
basis- en voortgezet speciaal onderwijs en jeugdzorg), de 
Wijnberg (school voor speciaal basisonderwijs) en het 
Palet (school voor speciaal basisonderwijs.) Ook de 
Mutsaersstichting, een zorginstelling die onder meer zorg 
biedt aan kinderen en jeugdigen, krijgt er onderdak.  
Er is sprake van een samenwerking, absoluut NIET van 
een fusie. Het onderwijsaanbod en het aanbod van zorg 
zal per kind in een plan worden beschreven. De scholen zul-
len zich straks als KEC naar buiten profileren. In principe 
één gezicht maar toch nog afzonderlijke instellingen.  
De leerlingen, ongeveer 320 lesplaatsen, volgen er dag-
onderwijs en krijgen zo nodig jeugdhulp in voorkomende 
gevallen. Het is ook mogelijk dat tijdelijk leerlingen 
opgevangen worden die onderwijs volgen op reguliere 
basisscholen.
Van de partners van het RKEC mag een gezamenlijke 
aanpak en samenwerking van de deelnemende partijen 
verwacht worden. Geen aparte gebouwen, geen alleen 
opererende werkmethoden etc., alles integraal behande-
len onder één dak. De leerling staat centraal.
In het complex komt een sporthal welke onderverdeeld 
kan worden in twee gymzalen. De gymzalen worden in 
eerste aanleg gebruikt door leerlingen die het RKEC  
bezoeken. De zalen zullen in de avonduren en weekenden 
beschikbaar zijn voor gebruik door sportverenigingen. 
De gemeente gaat over het inplannen van het gebruik 

van de gymzalen. Het gebruik van gymzalen wordt  
gemeente breed bekeken. De gymzaal zal worden  
ingericht met een zogenaamde topsportvloer.  
De gymzaal is dus uitermate geschikt voor sportactivitei-
ten op een hoger niveau. 
Het complex komt te liggen in een parkachtige omgeving 
die tevens speelgelegenheid biedt voor de leerlingen. 
Het hele terrein is toegankelijk voor iedereen, ook in 
de avonduren. Er zal rekening worden gehouden met 
veiligheid. Beplanting mag niet te dicht op elkaar staan. 
Daarbij wordt verlichting aangebracht langs de paden. 
Het geheel krijgt een open karakter. 
Het brengen en halen van de kinderen gebeurt groten-
deels met bussen via de hoofdingang aan de Beatrixlaan. 
De toegang wordt na de tijden van brengen en halen 
afgesloten. Een tweede ingang is aan de Julianalaan. 
Bezoekers en ouders, die hun kinderen zelf brengen en 
halen, krijgen een afzonderlijke parkeerplaats op het  
terrein in de hoek van Poldermansstraat/Julianalaan.  
Deze parkeerplaats wordt afgesloten om lang parkeren 
te voorkomen. 

De oplevering is gepland, heel krap, in december 2018. 
De verhuizing en inrichting zal dan in de kerstvakantie 
gebeuren. Mocht dit door omstandigheden niet lukken, 
bijvoorbeeld door strenge lange vorst, dan zal de verhui-
zing van de afzonderlijke scholen op een later te bepalen 
datum plaatsvinden.

2.0 Architecten BV.
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Er wordt door de Participatie groep Hart van Moesel  
hard gewerkt aan het behoud van een grote zaal in 
Weert-Zuid. De plannen die de gemeente heeft op het 
gebied van voorzieningen in Weert-Zuid houden in dat 
zowel het Buurtcentrum Moesel als de Microhal en  
De Stegel gesloten worden. Dit kunnen en mogen we 
niet laten gebeuren!  
Er is een groep opgestaan, Hart van Moesel, om hier 
een alternatief voor te bedenken. Op dit moment bestaat 
deze groep uit: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid,  
V.V. De Vêrkusköp, de Microbar, de wijkraden van Moesel 
en Graswinkel en enkele burgers uit Weert-Zuid.

Er zijn nu nog veel verenigingen die gebruik maken van 
het Buurtcentrum Moesel, de Microhal en De Stegel.  
Als we jullie nog niet hebben kunnen benaderen om mee 
te denken over eventuele inrichtingswensen willen we jullie 
vragen om contact op te nemen met de Participatiegroep. 

Er is nog niets zeker, maar we moeten nu wel al plannen
gaan maken want het zou jammer zijn om later te moeten 
constateren dat we niet in de gaten hadden dat bepaalde 
groepen bepaalde eisen/wensen hadden waarmee we 
geen rekening hebben gehouden. Nu zitten we nog vroeg 
in het traject en proberen wij een zo goed mogelijk beeld 
te krijgen van de wensen van de verschillende gebruikers-
groepen.

Als er bewoners zijn die mee willen helpen in dit traject 
dan kunnen ze contact opnemen met de Participatiegroep 
door een mail te sturen naar info@hartvanmoesel.nl. 
We zijn nu dringend op zoek naar professionele steun bij 
het uitwerken van het bouwkundige plan. Daarnaast kunnen 
we altijd ondersteuning gebruiken bij andere zaken.

Voorzieningen Weert-Zuid

SeniorendanSMiddagen

Zondag 18 februari, 18 maart, 

15 april, 16 september,  

21 oktober, 18 november en  

16 december 2018

BuuRtCENtRuM MOESEL

VaN 13:30 – 17:00 uuR
ZaaL OPEN: 13:00 uuR

ENTREE e 3,00
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Samen met vier kinderen uit groep 2  van Brede School Moesel zijn enkele leden van 
serviceclub  de LEO’s - Weert op woensdagochtend  20  december jl. op bezoek 
geweest  bij de bewoners van Ververshof. 
Op school hebben de jongste bewoners van Moesel (groepen 1, 2 en 3)  mooie kerst-
kaarten gemaakt voor de oudste bewoners van Weert! 
  De  kleuters brachten  de kerstkaarten  naar de “opa’s en oma’s “ .
  De  spontaniteit van de kinderen zorgde voor een glimlach 
  of traan van geluk bij de bewoners. 

De Leo Club Weert bedankt Brede School Moesel en Ververshof 
(Stichting Land van Horne) voor het mede mogelijk maken van  
deze geslaagde activiteit.

Meer info: www.leoclubweert.nl

kleuters van Brede School MoeSel 
delen kerstkaarten uit aan de bewoners van 
verzorgingstehuis  VerVerShoF  
in samenwerking met de leo clUB Weert

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

Zondag 11 maart a.s. bent u welkom op Brede School Moesel  
van 10.00-12.00 uur. 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 10.00 uur.
Belangstellenden uit de wijk zijn ook welkom! 

Tot ziens op onze Open Dag!

Teams Brede School Moesel - KDV De Kikkerpoel en BSO Smoesel

oPen dag Zondag 11 Maart
Brede School MoeSel en 
kinderdagVerBlijF de kikkerPoel
 
 

hOOfdiNGaNG  
Stadhouderslaan 21, 6006 GJ WEERT
Tel. 0495-536622 (Brede School Moesel)
Tel. 0495-537403 (KDV De Kikkerpoel)
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nieuws vanuit het gezondheidshuys
Wandelen met plezier vergroot gezondheid! 
Nu het voor velen te koud is op de fiets, wordt er weer meer 
gewandeld. Goed zo!

Wandelen is heel gezond. Dit blijkt steeds weer uit recent 
wetenschappelijk onderzoek. Het is goed voor bloedvaten, 
spieren en gewrichten. Door het wandelen worden deze 
gebruikt en daarmee getraind. Heel simpel: Use it or lose it. 
Hierdoor verbetert de wandelaar zijn balans en coördinatie.
Als het mogelijk is om in een stevig tempo te lopen dan  
verbetert wandelen ook nog de functie van hart en longen 
en helpt bij het behalen van een gezond gewicht. Tevens 
blijkt wandelen bij te dragen aan een goede spijsvertering 
en een goede hersenfunctie. De algemene gezondheid 
wordt beter. Dat gunt u zichzelf toch.

Dus waar wachten we nog op?
Bij gebrek aan motivatie is het advies om te beginnen met 
hele korte wandelingetjes, bijvoorbeeld een blokje om.
Er zijn ook mensen niet willen wandelen omdat pijn en  
vermoeidheid ervoor zorgt dat het gewoon niet leuk is.  
In heel veel gevallen kan die pijn en vermoeidheid worden 
verminderd of zelfs helemaal verdwijnen met behulp van 
eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen van de podo-
therapeut. Bij Podotherapie Verhoeven onderzoeken we 
uitgebreid uw voeten en houding en gaan we op zoek naar 
de oorzaak van de klachten. Dit kunnen klachten zijn in de 
voeten en klachten in de knieën, heupen en rug.  
Met op maat gemaakte hulpmiddelen en advies pakken we 
de oorzaak aan. Voor meer informatie over de uitgebreide 
mogelijkheden: www.podotherapie-weert.nl

aLGEMENE tiPS:
• Investeer in goede schoenen
• Loop zo veel mogelijk uw eigen tempo
• Loop een afstand of duur die u prettig vindt
• Probeer het wandelen in te plannen in de week. Met andere woorden: 
 maak er een gewoonte van
• Sta even stil bij het fijne gevoel tijdens en na het wandelen
• Vraag advies als het niet zo lekker gaat aan de zorgverleners van het 
 Gezondheidshuys.
 
Voor het maken van een afspraak bij Podotherapie Verhoeven belt u naar 0465-537868
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‘Laat mam maar niet meegaan morgen. Aan haar heb je 
toch niets,’ zegt mijn oudste zoon tegen mijn jongste.
Verontwaardigd kijk ik hem aan. ‘Nou zeg, wat zeg jij nou?’
‘Ja, mam, ik heb gewoon gelijk,’ antwoordt hij. ‘Jij bent 
al bang voor de tandarts, laat staan voor de kaakchirurg. 
Je maakt mijn broer alleen maar zenuwachtig.’
‘Als dat zo is, ga ik liever alleen,’ doet mijn jongste zoon 
een duit in het zakje.
‘Oké,’ zeg ik, ‘dan ga je maar op de fiets. Lekker hoor, op 
de terugweg door de kou met een verdoofde kaak nadat 
ze twee verstandskiezen hebben getrokken.’
‘Tja, daar zit wat in,’ zegt hij. ‘Zou je dan toch willen 
meerijden? Maar dan heb ik wel liever dat je in de wacht-
kamer wacht.’
Ik doe er heel verstandig verder het zwijgen toe, maar 
moet eerlijkheidshalve toegeven dat hij gelijk heeft.  
Ik ben heus geen angsthaas, maar voor de tandarts doe 
het ik in mijn broek. 
Ik weet nog vorig jaar, toen mijn oudste naar de kaak-
chirurg ging. Uiterlijk onbewogen, maar van binnen  
bibberend liep ik met hem de behandelkamer in.  
Mijn zoon voelde echter haarfijn aan dat ik me groot 
hield. ‘Gaat het, mam?’ vroeg hij. ‘Anders kun je  
misschien beter in de wachtkamer wachten.’
‘Ja, mevrouw,’ beaamde de assistente. ‘Als u er niet  
tegen kunt, is het voor uw zoon fijner als u er niet bij blijft.’
Vragend keek ik mijn zoon aan.
 ‘Ga maar, mam, ik red me wel,’ zei hij.
Nadat ik in de wachtkamer zat, bekroop me meteen een 
schuldgevoel. Niet veel later kwam mijn bikkel gelukkig  
al de behandelkamer uitgelopen.
‘Niks aan de hand, het is al gebeurd,’ zei hij.

Dit jaar gaat het met mijn jongste bijna op dezelfde 
manier. Ik zit met dichtgeknepen handen en mijn knieën 
stijf tegen elkaar gedrukt op het puntje van mijn stoel 
als hij de behandelkamer in loopt. We hebben immers 
afgesproken dat ik niet mee naar binnen ga. Even later 
wordt de assistente aan de balie opgepiept en ik zie dat 
ze de kamer in loopt waar mijn zoon is. O jee, denk ik, 
daar heb je het al! Er gaat iets mis. Twee tellen later komt 
ze weer naar buiten met een vel papier in haar hand.  
Mijn opluchting is groot! Na een minuut of tien is mijn 
zoon klaar.
‘Stelde niet veel voor, maar sodeju, wat een  
getrek en gewroet eer die tand eruit was.  
het kraakte gewoon,’ zegt hij.
Het zweet breekt me uit en ik krijg onmiddellijk plaats-
vervangend pijn aan mijn kaak. Uiteraard laat ik dit niet 
merken; ze vinden me toch al een watje. Ik zucht eens 
diep en denk liever niet aan de volgende afspraak over 
een paar weken als de andere kant aan de beurt is. 
Als ik twee uur later nog steeds onder de indruk ben, 
springt mijn zoon op zijn fiets.
‘Ik ben weg. Ik kan meerijden naar Eindhoven, naar de 
Chinese toko.’ Een uurtje later krijg ik een WhatsApp-
berichtje van hem: Kei lekker eten hebben ze hier, mam. 
Ik heb ook al van alles gekocht.
Ik weersta de neiging om te vragen of hij zijn pijnstiller 
heeft ingenomen en dat hij moet opletten in verband 
met een nabloeding. In plaats daarvan stuur ik hem een 
smiley en een dikke duim terug. Wat een bikkels, die 
jongens van mij.

Kaakchirurg
Column geschreven door Beppie Ottenheim

• 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
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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!

Wie zijn wij?

Bart Levels (links), Ralph Meulendijks (midden)  

en Tonny Putman (rechts) zijn de wijkagenten  

voor het gebied Weert-Zuid.

Contact met de wijkagenten

De wijkagenten van Weert-Zuid zijn bereikbaar  

via tel. 0900-8844.

Ook per mail zijn we bereikbaar via:

BTWeertwijkagentenzuid@limburg-noord.politie.nl

Social Media

u kunt ons ook volgen op Social Media via:

Twitter: @POLWeertZuid

Facebook: Politie Weert

Instagram: Politie Weert

tips of melding voor de politie?

Heb je een tip voor de politie of wil je een melding  

doorgeven? Bel dan met 0900-8844 of bij spoed 112.  

Anoniem melden kan via 0800-7000. Je kunt ook  

online een melding doorgeven via www.politie.nl
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Bronvermelding en copyright:  C  Erfgoedcluster Weert - weertvanvroeger.nl

BS Nassauhof 1976Groene Kruis Gebouw Nassaulaan 1977

Fiat Garage 1973

Microhal Nassaulaan 1973

Eerste Prins VV De Vêrkusköp 1961Meurogarage

Noodkerk Moesel 1972

Lourdeskapel Moesel 1971

Johanna van Polanenstraat 1971

Bouw Drakesteyn 1971

Winkelcentrum Moesel 1973

Biologische School 1959

Harmonie St. Joseph Weert-Zuid 1965

Kiekjes van vreuger
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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.

FEBRUARI 2018, JAARgAng 19, nUmmER 1

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.

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. 

Heb je een goed initiatief voor de wijk Moesel?
Wordt dat samen met anderen uitgevoerd?
Mis je nog een financiele bijdrage ?
Neem dan contact op met het Samen-doen fonds Moesel.

Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden vanaf de website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl.
Aanvragen 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. 
Ingezonden aanvragen ontvangen vóór 15 juni 2018 een antwoord. Bronvermelding en copyright:  C  Erfgoedcluster Weert - weertvanvroeger.nl
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activiteitenagenda 
aPRiL
Zaterdag 7 april 2018
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang: 10.00 – 15.00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 8 april 2018
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 Annie Sensen,  
beheerder Buurtcentrum Moesel,  
tel.nr. 520331 of 06-55 34 47 99
Zondag 15 april 2018
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13.30 – 17.00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl 
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fEBRuaRi
Zondag 18 februari 2018
Seniorendansmiddag m.m.v. DJ Jan Rutjens
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13.30 – 17.00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl 
MaaRt
Zondag 18 maart 2018
Seniorendansmiddag 
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13.30 – 17.00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl 
Zondag 25 maart 2018
Voorjaarsmarkt Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13.00, veiling: 13.30 uur
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl
aPRiL
Vrijdag 6 april 2018
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

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, Tonny Putman en Bart Levels 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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