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MOESEL
Woord van de voorzitter
Beste bewoners van Moesel,

ad

De wijkra

Moesenlaar

is op zoek v/m
stagiaires

We zijn op zoek naar iemand in de leeftijdscategorie van 18-99 jaar
(ouder mag ook, maar dan willen we wel eerst overleg over de ambities en de
mogelijke carrièrestappen binnen de wijkraad). Het gaat om een stage van 6 maanden,
na deze 6 maanden zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij u aangeeft hoe u wilt
groeien binnen de organisatie.
De stage zal dan worden omgezet in een volwaardige functie binnen de wijkraad.
Als wijkraad houden wij ons bezig met het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.
Dit doen we door het organiseren van activiteiten zoals de Nationale Buitenspeeldag,
seniorendansmiddag en informatieavonden over verschillende onderwerpen.
Daarnaast houden we de vinger aan de pols bij de plannen die er zijn met betrekking
tot de wijk. Hierover treden wij in overleg met de gemeente, woningbouw coöperatie
en andere instanties. Om dit werk goed te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar
mensen die ons willen ondersteunen bij het communiceren naar onze bewoners,
helpen bij het plannen van activiteiten, onze wijk veiliger willen maken en mee willen
denken over de toekomst van de wijkraad m.a.w. hoe we de leefbaarheid op Moesel
nog meer kunnen bevorderen.
Voor deze stageplaatsen zijn wij op zoek naar meerdere stagiaires en denken graag
mee in de mogelijkheden om deze functie in te passen in de bestaande organisatie.

•
•
•
•

We vragen iemand die:
Open staat voor nieuwe ideeën
Mee wilt denken over de leefbaarheid in de wijk
Een paar uur per maand beschikbaar is voor overleggen
Affiniteit heeft met Moesel

Heb je ervaring in een bestuursfunctie dan is dat een pré, maar zeker geen vereiste.
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Wij bieden:
• Een gezellig team
• Extra betrokkenheid bij de wijk
• Ervaring opdoen in een bestuursfunctie
• Je ontmoet nieuwe mensen
• Naast de vergaderingen hebben we ook geregeld een sociale activiteit
om elkaar beter te leren kennen
• De mogelijkheid om mee te helpen met de verschillende activiteiten van de wijkraad
• Een goed gevoel
• Thuiswerken is bij ons de norm
• Je kunt zelf je tijd en afspraken beheren
Als je interesse hebt in één van onze stageplekken of heb je graag meer informatie,
neem dan schriftelijk contact op met de wijkraad door een e-mail te sturen aan
info@wijkraadmoesel.nl of neem telefonisch contact op met de heer Paul de Laat
(06-25148774).
Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld.
Naast bovenstaande oproep staat er in deze editie van de wijkkrant veel interessante
informatie over allerlei onderwerpen. Weer veel leesplezier!
Paul de Laat
Voorzitter ad interim

De redactie van de wijkkrant Moesel is op zoek naar versterking. Vind jij het leuk
om je in te zetten voor je wijk, communiceer jij graag met anderen en ben jij een
creatieve schrijver, dan willen we jou graag bij de redactie van de wijkkrant hebben.
Wat houdt het in:
• De wijkkrant verschijnt 3 keer per jaar
• De vraag uitsturen aan contacten van de wijkraad of zij artikelen hebben
• De aangeleverde artikelen selecteren
• De teksten en foto’s doorsturen aan de ontwerper
• Meedenken over het ontwerp en input leveren over het eindresultaat
• De ontwerpen inhoudelijk controleren

Als je interesse hebt, neem dan contact op met de wijkraad. Dit kan door een e-mail te
sturen aan info@wijkraadmoesel.nl of telefonisch contact op te nemen met Paul de Laat
06-25148774.

2

JUNI 2018, JAARGANG 19, NUMMER 2

Commissie Jeugd, Speeltuinen en Nieuwkomers

Jeugdinloop Njoy
Er was weer van alles te doen in onze jeugdinloop de afgelopen maanden,
zoals bv “slijm” maken. Blijkbaar was deze activiteit een schot in de roos
want we hadden gerekend op ongeveer 20 kinderen maar plotseling waren
het er 40. Dus moesten we nog snel even inkopen gaan doen.
Een squishy maken van spons en beschilderen was ook een leuke en
creatieve bezigheid.
Verder zijn we gestart met het maken van een Njoy
publicatiebord. Dat betekent veel zagen en schilderen.
Ook kregen we dansles van Sophie van Dansschool Fresh
met als hoogtepunt een optreden tijdens het Internationale
Kinderfestival in de Munt. Nassim mocht de aankondiging
doen. Apetrots waren we!

Wil je meer weten over Njoy?
We zijn iedere woensdag van
13.30 tot 15.30 uur te vinden in het

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 cup cakes. Bij mooi weer kun
je ons buiten vinden. Toegang is gratis. Voor activiteiten buiten het Buurtcentrum Moesel vragen we soms een kleine bijdrage. Ouders zijn welkom,
ook als vrijwilliger.

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

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
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C o m m i s s i e S o c i a l e v e i l i g h e i d , Ve r k e e r e n W o n e n

Doe je graag leuke spellen en
ben je graag sportief bezig,
kom dan naar de
Nationale Buitenspeeldag op

woensdag 13 juni
om 13.30 uur

Locatie: grasveld
Johan Willem Frisolaan
Tijdstip : 13:30 - 16.30 uur
DEELNAME IS OP EIGEN RISICO.
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GRATIS ENTREE !

M.M.V.

KOM ALLEMAAL VERKLEED!!!!
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

OOK JULLIE OUDERS ZIJN VAN HARTE WELKOM!
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Nieuws van Logopedie Smeets
Logopedie Smeets is al ruim 35 jaar een vertrouwd adres
voor problemen op gebied van taal, spraak, stem, gehoor
en slikken.
We zijn echter niet stil blijven staan en bieden een aantal
nieuwe diensten aan:
1. kindercoaching
(bij o.a. boosheid, angsten, niet kunnen slapen)
2. leren leren
(hoe kun je zo effectief mogelijk leren en plannen)
3. hulp bij begrijpend lezen
4. hulp bij spelling niet gerelateerd aan dyslexiebehandeling
Deze 4 diensten vallen niet onder de vergoede zorg, maar
bieden u de mogelijkheid om uw kind op weg te helpen.
Logopedie Smeets streeft naar kortdurende, effectieve
begeleiding, specifiek afgestemd op uw kind.
Indien u geïnteresseerd bent of nog meer informatie wilt,
kunt u altijd bellen naar de praktijk. We geven graag verdere
uitleg en informeren u over de mogelijkheden en kosten.

Marie-Louise Smeets
logopediste,
dyslexiebehandelaar

Daniëlle Penders
logopediste, dyslexiebehandelaar en kindercoach)

Hoofdlocatie:
Oranjeplein 6, 6006 CZ Weert
www.logopediesmeets.nl • info@logopediesmeets.nl
Locatie Markeent:
St. Jozefslaan 102, 6006 JN Weert
Locatie Brede School Moesel:
Stadhouderslaan 21, 6006 GJ WeertT: 0495-541991

Hebt u klachten over:
liggen
Stoeptegels die ongelijk

Klachten melden bij de gemeente, hoe werkt dat?

Gaten in het asfalt
Straatverlichting

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

Hondenpoep
Groen, bomen en struiken

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.

Zwerfafval
Ongedierte
Riolering
Straatmeubilair
iaal
Toestand van speelmater
Parkeren?

Nieuw melden via de app!
U kunt uw klacht ook doorgeven op uw Smartphone
via de ‘Met ons in Weert’ app.

Veel succes!
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C o m m i s s i e O n d e r w i j s , S p o r t e n We l z i j n

OPA EN OMA-DAG
Donderdag 29 maart 2018 werd er op Brede School Moesel wederom een
Opa- en Oma-dag georganiseerd.De grootouders van alle kleuters waren
deze ochtend welkom om een kijkje te komen nemen in de school.
Ongeveer 100 opa’s en oma’s werden verwelkomd met een kopje koffie op de tribune.
De kinderen waren allemaal als haasje geschminkt en hebben gezorgd voor leuke
optredens, zoals liedjes, dansjes en versjes.
Daarna konden de grootouders samen met hun kind meedoen aan verschillende
activiteiten:
• Buiten met de paashaas eieren zoeken.
• Een gymactiviteit in de speelzaal.
• Luisteren naar een voorleesverhaal
door de juffrouw in de klas.
• Een presentatie van de werking op
het digi-bord.

Het was een geslaagde ochtend,
de kinderen en hun grootouders
.
hebben enorm genoten van elkaar
een
Op www.weer tdegekste.nl is nog
en
mooie fotopresentatie terug te vind
d.
van deze ochten

SENIORENDANSMIDDAGEN
Zondag 16 september,
21 oktober, 18 november en
16 december 2018
BUURTCENTRUM MOESEL
VAN 13:30 – 17:0 0 UUR
ZAAL OPEN: 13:0 0 UUR

ENTREE e 3,00
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Bewegen Op Maat in het Cwartier
Wanneer:
Iedere donderdagmiddag van 13:00 tot 14:00 uur.
Startdatum 1e les: 24 mei.

Locatie:
Let’s Move (Punt Welzijn), Beekstraat 54, 6001 GJ Weert.

Kosten:
€1,50 per uur per keer.
Bewegen Op Maat zegt het al, iedereen kan bewegen
op zijn of haar eigen niveau. Let’s Move is een stichting
in beweging, letterlijk en zeker ook figuurlijk. We werken
met een fris en energiek team wat zich dagelijks inzet om
Gezond Gedrag te stimuleren bij de inwoners van Weert.
Het is wetenschappelijk bewezen dat je van beweging
beter in je vel gaat zitten! Wij vinden het dus ook belangrijk om iedereen die kans te geven.

De beweegmakelaar van Let’s Move start daarom
een nieuwe beweeggroep in het Cwartier te Weert.
In samenwerking met Punt Welzijn hebben we een
ruimte gevonden waar onder leiding van een beweegcoach, een beweeguurtje gegeven gaat worden.
Deze is voor iedereen toegankelijk!

Heb je zin om mee te doen?
Neem dan contact op met de beweegmakelaar op het onderstaande telefoonnummer en/of e-mailadres:
Esther van den Bor, Tel: 06-54210469 M: e.vandenbor@puntwelzijn.nl

Sportief en gezellig

Column geschreven door Beppie Ottenheim
Dat sport en sociale contacten hand in hand kunnen
gaan, ervaar ik als ik terecht kom bij de fysiotherapie
annex fitness. Het bevalt me goed en na een aantal
succesvolle behandelingen vanwege een schouderblessure besluit ik twee keer per week te blijven sporten.
De gemiddelde leeftijd ligt iets hoger dan bij een
reguliere sportclub, maar dat is prima. De senioren
vormen een vaste kern en het duurt even voordat de
hoofden zich niet meer oprichten en naar elkaar toe
buigen als ik binnenkom.
Muziek van het ‘foute uur’ klinkt vrolijk uit de luidsprekers als ik deze ochtend de zonovergoten sportzaal
binnenkom. Terwijl ik me opwarm op de crosstrainer,
kijk ik met een half oog naar het nieuws op het televisiescherm en bewonder ik de dansende koe op het schoolbord die uitgelaten de lente aankondigt.
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De wandelclub komt net terug van de wekelijkse wandeling
onder begeleiding en het is een gekwebbel van je welste.
Er staan koekjes en chocolade op de tafeltjes in de koffiehoek, dus menig verbrand calorietje wordt onmiddellijk
weer aangevuld. Het sociale aspect staat hoog in het
vaandel en het volstaat te zeggen dat de koffieautomaat
zeer regelmatig moet worden bijgevuld.
Ik werk alle sporttoestellen op volgorde af en hoewel een
six pack er niet meer in zit, doe ik vol overgave mijn serie
buikspieroefeningen. Tot besluit loop ik nog een aantal
kilometers op de loopband en dan vind ik het welletjes
voor vandaag. De koffiehoek is inmiddels nagenoeg leeg
als ik een welverdiend glaasje water tap. Het animo voor
de jaarlijkse brunch is groot, zie ik op de intekenlijst die
op tafel ligt. Ik schuif hem resoluut terzijde, voor mij ligt
de nadruk toch op sport.
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Voorzieningen Weert-Zuid
Hoe gaat het met de plannen voor de ombouw van
het Microcomplex tot een vernieuwde wijkaccommodatie voor Weert-Zuid?
De oplevering van het onderzoek naar de haalbaarheid
van een vernieuwd groot wijkcentrum in het Microcomplex is vertraagd. We hoopten het onderdeel businessplan voor 1 juli 2018 klaar te hebben. Dat lukt niet omdat
een aantal vragen nog niet is beantwoord. We zijn in
overleg met de gemeente over de condities en overnameprijs van het oude Microcomplex en welke aanpassingen
het vereist om van de oude wetgeving naar de nieuwe
omgevingswetgeving te komen en welke vergunningen
hiervoor nodig zijn. We moeten sowieso de renovatie
opnieuw calculeren door een stijging van 10-15% van
de prijzen in de bouw vergeleken met 2 jaar geleden.
Daarvoor hebben we de steun van deskundigen nodig.
We hopen einde 3e kwartaal 2018 alle open einden te
hebben ingevuld en een conceptbusinessplan aan het
gemeentebestuur te kunnen presenteren.

Daarvóór bespreken we een concept businessplan met
direct belanghebbenden zoals verenigingen en andere
gebruikers. We zullen de informatie ook delen met de
omwonenden en de inwoners van Weert-Zuid.
We hebben wel een goed beeld per accommodatie van
het aantal en de omvang van bestaande activiteiten in
Weert-Zuid. In detail hebben we gekeken naar Buurtcentrum Moesel en het Microcomplex want dat moet
samen in de nieuwe accommodatie passen. Ook weten
we in grote lijnen wat er gebeurt in de accommodaties
Keenter Hart, Oranjetref en Batavierentreffen.
Het businessplan hanteert het gebruik zoals dat nu is
als basis voor de verbouw, inrichting en het toekomstig
gebruik. We hebben dat in kaart gebracht met de eigenaren/
beheerders van die accommodaties.
Maar wie weet zien we interessante activiteiten over het
hoofd. Dat zou jammer zijn.
Daarom onze oproep aan verenigingen, bedrijven, (zorg-)
instellingen of particulieren die nog op zoek zijn naar
een locatie in Weert-Zuid voor hun activiteiten: We willen
graag in gesprek met gegadigden over de mogelijkheden
in het te vernieuwen complex en samen kijken of dat past
bij jullie behoefte. Er is nu nog de gelegenheid om dat
mee te nemen in het businessplan.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar info@hartvanmoesel.nl of bel met
Jos Janssen, tel 06-27044168. Jos is de kartrekker voor het uitwerken van het
businessplan.
Wie meer wil weten over de voortgang van het onderzoek, de Participatiegroep Hart
van Moesel en wie erbij betrokken zijn?
Kijk op de website www.hartvanmoesel.nl en de facebookpagina
www.facebook.com/hartvanmoesel.
Reacties zijn van harte welkom en kunt u mailen naar info@hartvanmoesel.nl
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Eetpunt Oranjeflat
Tegemoetkoming in de kosten
Als u zelf niet meer de warme maaltijd kunt bereiden en
gebruik moet maken van een maaltijdvoorziening maakt
u extra kosten. Heeft u een minimuminkomen, dan kunt
u bij de Vraagwijzer van de gemeente Weert een beroep
doen op bijzondere bijstand, voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van de maaltijd.

Hebt u er moeite mee om elke dag te koken en daarvoor
de boodschappen te doen? Vindt u het ook gezelliger
om met andere mensen te eten dan in uw eentje?
Zo ja, dan is het Eetpunt Oranjeflat misschien iets voor u.
Het eetpunt is gehuisvest in de activiteitenruimte van de
KBO in de Oranjeflat. In dit eetpunt kunt u op de dagen
die u wilt, behalve op de zaterdag, een driegangenmenu
krijgen. De kosten hiervan bedragen € 7,75. Het eten
wordt geserveerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Bewoners uit de Oranjeflat en omgeving kunnen
bij dit eetpunt terecht. Informatie en opgeven kan elke
dag, behalve de zaterdag, tussen 11.30 – 13.30 uur in
de Oranjeflat of telefonisch op telefoonnummer
0495-544301.

Meer informatie bij de Vraagwijzer:
Telefonisch bereikbaar Elke werkdag van 08:30 - 12:30 uur
575000
Open inloop
Maandag, dinsdag, woensdag
(zonder afspraak)
en donderdag van 09:00 - 12:30 uur.
Op afspraak
Woensdag van 13:30 - 16:00 uur
Vrijdag van 09:00 - 12:30 uur

Nieuwe beheerster Buurtcentrum Moesel
Op 1 maart jl. hebben Annie Sensen en haar man Mart
hun werkzaamheden voor het Buurtcentrum Moesel
beëindigd. Annie is vanaf 1999 werkzaam geweest
als beheerster: eerst in dienst van de Stichting Buurtcentrum Moesel en later, na de overgang van het
Buurtcentrum, bij Punt Welzijn. Haar man Mart hielp
haar de laatste jaren bij de klussen in de wijkaccommodatie.
Per 1 maart is Jolanda Bruekers aangesteld als nieuwe
beheerster. Jolanda was al de nodige jaren werkzaam
als medewerkster in deze wijkaccommodatie.
Zij is bereikbaar via: Tel. 06-55344799 en
email: j.bruekers@puntwelzijn.nl

p
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•	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
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Wandelroute door Moesel en buitengebied (10 km)
- vanaf Drakesteyn kruising met Beatrixlaan
oversteken naar Willem de Rijkestraat
- einde van de straat rechts - Bernhardlaan
- einde van deze straat links - Christinelaan
- einde van de straat rechtsaf - Nassaulaan
- 2e weg links – J.W.Frisolaan
- einde van de straat de randweg oversteken
- daarna links fietspad op
- einde fietspad rechts – Keentersteeg
- bij T-sprong rechts – Keenterstraat
- 1e straat links – Dijkerakkerweg
- bij
rechts – Dijkerstraat
Afdkruispunt
rukken - A4D
Weert 2016 - Moesel (10km)
- volgende kruising schuin oversteken
–
Dijkerstraat volgen
- ook volgende kruising, met Mastenbroekweg,
schuin oversteken – Dijkerstraat volgen
- bij kruising met Grote Steeg rechtdoor –
Dijkerstraat volgen
- volgende voorrangskruising (Diesterbaan)
oversteken naar onverharde weg

- einde van de weg linksaf, smalle verharde weg op
- daarna 1e bospad rechts richting Wega
- Wega (natuurcamping) passeren en bospad volgen,
rechtsaf buigen
- hierna 1e pad rechts
- einde van dit bospad rechtsaf
- verhard fietspad volgen tot aan verharde weg
- restaurant Dennenoord passeren en nog
+100 meter rechtdoor
- 1e weg rechtsaf (Kazernelaan), bij rotonde
rechtdoor tot aan stoplicht
- bij stoplicht randweg oversteken
- weg blijven
volgen
tot vlak
stationstunnel
http://w
ww.rou
teyovoor
u.com/n
l/product/ﬁle/25635938
- hier rechtsaf Julianalaan in
- deze blijven volgen tot aan T-splitsing,
hier links -Beatrixlaan
- daarna 1e links en terug naar Drakesteyn.
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Voortuinenproject – nachtmerrie van bewoners
Van aanvragen, onderzoeken, uitstel, geen reactie, excuses, bijeenkomsten,
beloftes, tekeningen, voorstellen, koopvoorstellen, enquêtes, aangenomen
motie, stadsdeelvisie, weer bijeenkomsten, toezegging voor 2017, uitstel voor 2018,
kerngroep samenstellen, beloftes voor 2019.
Na jaren discussie en zelfs krantenartikelen is de gemeente Weert nog
steeds niet duidelijk. De bewoners van Moesel horen niets en de hele
kwestie wordt steeds onduidelijker. De economie zit in de lift en ook gaat
het goed binnen de gemeente Weert. Wie zal er eindelijk de durf hebben
om de knoop door te hakken.

Volgens laatste informatie van de Wijkraad:
Voor Moesel is het heel belangrijk dat daadwerkelijk de aanpak van de
voortuinen in de Anna van Burenstraat, Charlotte van Bourbonstraat en
de Albertina Agnesstraat eindelijk van start gaat!!! Weer een uitstel, maar
planvoorbereiding start in 2018 en de uitvoering zal vanaf 2019 beginnen.
Voorafgaande aan de start worden de betrokken bewoners uitgenodigd
voor een informatiebijeenkomst.
Er gaat dus daadwerkelijk iets gebeuren? Hoe geloofwaardig is dit?
Volgens een medewerker van de gemeente Weert zal het project wederom
worden uitgesteld. Dit was zijn opmerking laatst in het Buurtcentrum Moesel.
De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug en nu maar hopen dat iemand hier
een einde aan maakt.
Jammer dat het niet mogelijk is om de bewoners van de Albertina Agnesstraat,
Anna van Burenstraat en Charlotte van Bourbonstraat eerlijk en duidelijk te
informeren én tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang óf is het
wachten tot de wijk een achterbuurt wordt?
Bewoners van de 3 straten een dringend verzoek aan u allen:
Blijf elkaar steunen en blijf hieraan meewerken tot dit onderwerp
eindelijk opgelost zal zijn!
Roland Häszler,, Oud-voorzitter wijkraad Moesel
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MOESEL
juni
Zondag 10 juni 2018
Platen- en cd beurs
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:30 uur
Gratis entree
Woensdag 13 juni 2018
Nationale Buitenspeeldag
Locatie: grasveld J.W. Frisolaan
Aanvang: 13:30 – 16:30 uur
sep t ember
Zondag 16 september 2018
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
o k to ber
Zondag 14 oktober 2018
Najaarsmarkt Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 13:00 – 16:00 uur
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl
Zondag 21 oktober 2018
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl

o k to ber
Zaterdag 27 oktober 2018
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 28 oktober 2018
Najaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Gratis entree
Wilt u als particulier graag een tafel reserveren, dan
kunt u contact opnemen met Jolanda Bruekers,
tel.nr. 520331 of 06-55344799
n ovember
Vrijdag 2 november 2018
Discoavond voor de jeugd
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Groepen 0 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

UMMERS

HANDIGE TELEFOONN

te)
nder/klachten openbare ruim
Gemeente Weert ( geluidshi
r)
(24 uur per dag bereikbaa
Storing GS en elektriciteit
Punt Welzijn
Meldpunt Jeugd
Wonen Limburg
Werk
Algemeen Maatschappelijk
Storing tv (kabel)

0495-5750 00
0495-434800
0495-697900
090 0-8844
080 0-1881
088-6560600
080 0-1682
080 0-0233040

Storing water
n
Meulendijks en Tonny Putma
Politie. Wijkagenten: Ralph
Oranjetref
KBO Weert Zuid / Soos De
Brede School Moesel
Gilde Opleidingen
SBO Het Palet
vr 10:00 – 12:00 u)
Verrezen Christus (di t/m
Parochiekantoor Kerk De
Buurtcentrum Moesel
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090 0-8844
0495-544301
0495-536622
0495-583636
0495-750200
0495-541609
0495-520331

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

Activiteitenagenda

