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Voorwoord voorzitter
Beste wijkbewoners,
Er is de afgelopen tijd veel gebeurd in de wijk. Zo hebben we afscheid moeten nemen
van de vertrouwde uitbaters van de Microbar. Hierbij willen we Toos en Jos dan ook
bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Er zijn gelukkig nieuwe
exploitanten gevonden die de Microbar weer nieuw leven in hebben geblazen.
We heten deze nieuwe uitbaters dan ook van harte welkom en hopen dat ze het hier
naar hun zin zullen hebben.
Een andere recente gebeurtenis in de wijk is het voornemen van de gemeente tot
het plaatsen van 14 tijdelijke woningen op het veldje tegenover het buurthuis aan de
Christinelaan. Voor zowel de wijkraad als de omwonenden van het veldje kwam dit
voornemen uit de lucht vallen. Het voornemen voor de plaatsing van deze tijdelijke
woningen hangt nog steeds in de lucht, maar voor een definitieve beslissing of dit
doorgang gaat vinden moet er nog worden gewacht tot de gemeente het onderzoek
naar de wijkaccommodatie in Moesel heeft afgerond.
Op dit onderzoek wachten wij als wijkraad ook, het zou fijn zijn om weer zicht te
krijgen op hoe het hart van Moesel in de toekomst vorm krijgt.
Al met al weer een bewogen zomer en weer genoeg te doen voor een hete herfst.

Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel

il.com

Voorzitter:
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Molens in een ander licht
Foto’s en schilderijen van Laura Caris in de Molen én Hof van Keent
Laura Caris (Weert, 1968) exposeert van vrijdag
4 oktober tot en met zondag 20 oktober in de
Sint Annamolen aan de Keenterstraat 1a en het
Hof van Keent aan de Keenterstraat 2 in Weert.
De tentoonstelling Molens in een ander Licht
wordt vrijdagavond 4 oktober om 19.30 uur in
de Anna Molen Keent geopend door de Weerter
wethouder van Cultuur Geert Gabriels.

een parallel universum. Tegelijk vertrouwd en sprookjesachtig, vreemd. De foto’s roepen vragen op of datgene
wat we zien wel de (enige, echte) werkelijkheid is?

Molens in een ander Licht toont in de monumentale
molen op de benedenverdieping opmerkelijke infraroodfoto’s van een groot aantal windmolens en watermolens
uit Midden-Limburg. Op de meelzolder van de molen
hangen enkele grote geschilderde portretten.
Ook het schilderij Portret van Jochem Rietjens waarmee
Laura Caris deze zomer op de grote expositie Long Live
Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam was te
zien, hangt de komende weken in de molen.
In het Hof van Keent toont Laura Caris een reeks recent
geschilderde molenschilderijen van windmolens en
watermolens in het Weerterland.
Laura Caris schildert in olieverf en fotografeert in infrarood, een voor het menselijke oog onzichtbaar licht dat
echter wel in foto’s is vast te leggen. Infrarood foto’s zien
er daardoor net iets anders uit dan we gewend zijn te
zien. De fotoserie van grote prints van de windmolens en
watermolens oogt daardoor ook een beetje als foto’s uit

Molens in een ander Licht is in de Sint Annamolen Keent
op 4 oktober te bezoeken van 19.30 tot 22.00 uur en op
zaterdag 5 en zondag 6 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.
Daarna op woensdagen van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdagen
van 11.00 tot 17.00 uur en zondagen van 13.00 tot 17.00 uur.
Bij het Hof van Keent zijn de schilderijen van 5 oktober
t/m 20 oktober van woensdag t/m zondag te bekijken
van 11.00 tot 21.00 uur.
Bovendien komen er twee Artist Talks - Laura zelf noemt
het liever:” Lullen met Laura”- waarvoor belangstellenden
zich via e-mail kunnen aanmelden (annamolenkeent@
ziggo.nl). De data van deze speciale rondleidingen worden
later bekendgemaakt via www.annamolen.nl
Aanmelden kan ook online via deze website
(Artist Talk Laura Caris).

Stichting Sint Anna (1911)
Molen van Keent
Keenterstraat 1a, 6006 PW Weert
www.annamolen.nl
E-mail: annamolenkeent@ziggo.nl

Aangesloten bij:
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Samen-doen Fonds Moesel
In 2012 is het Samen-doen Fonds Moesel opgericht.
Dit fonds kwam tot stand door de fusie van
Stichting Buurtcentrum Moesel en Stichting Punt
Welzijn.
Het Samen-doen fonds Moesel levert een bijdrage aan
activiteiten in de wijk Moesel, die de onderlinge band en
leefbaarheid tussen bewoners in de wijk, buurt of 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.

1

De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een
werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van
het voormalig bestuur van de Stichting Buurtcentrum
Moesel, de Stichting Wijkraad Moesel en de Stichting
Punt Welzijn.

				V

2

Ook dit jaar hebben we weer diverse
aanvragen binnen gekregen.
De volgende initiatieven hebben een
financiële bijdrage ontvangen:
1 V.V. De Vêrkusköp voor 4 activiteiten waaronder
het muziekfeest Kuit op Zuid;
2 Harmonie St. Joseph Weert-Zuid voor de activiteit
Friends in Music waar de mantelzorgers van Weert
in het zonnetje gezet worden;
3 Stichting Hartsave Moesel voor de aanschaf
en het onderhoud van AED’s met als doel dat de
overlevingskans van mensen die in deze wijk door
een hartstilstand worden getroffen wordt vergroot.

2

Mocht u voor volgend jaar ook een aanvraag in willen dienen dan kunt u het
aanvraagformulier downloaden vanaf de website www.puntwelzijn.nl en dit
sturen naar Punt Welzijn, locatie Buurtcentrum Moesel, t.a.v. Jolanda Bruekers,
Christinelaan 25, 6006 CJ Weert of mailen naar j.bruekers@puntwelzijn.nl.
De aanvragen dienen voor 1 mei 2020 binnen te zijn.
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De mensen achter
Stichting Hartsave Moesel…
Stichting Hartsave Moesel heeft het doel om
de wijk Moesel hartveiliger te maken en
daarmee de overlevingskans van mensen welke
getroffen worden door een circulatiestilstand
in deze wijk te vergroten.

In deze editie van de wijkkrant willen wij onszelf even
voorstellen. Daarnaast vindt u informatie over het volgen
van een reanimatie- en AED-cursus bij Stichting Hartsave
Moesel. Wij zoeken nog versterking!
Voor meer informatie: www.hartsavemoesel.nl

Mijn naam is Jay Beelen, wonende aan de Henricus Woutersstraat.
In mijn dagelijkse leven werk ik als ambulanceverpleegkundige bij AmbulanceZorg
Limburg-Noord. Ik weet dan ook hoe belangrijk het is om voldoende AED’s en
vrijwilligers in de wijk te hebben.
Als ambulanceteam red je het bijna nooit om binnen de cruciale 6 minuten van een
hartstilstand bij het slachtoffer aanwezig te zijn. Mensen in de buurt die reanimeren
en een AED kunnen bedienen, maken dan ook echt het verschil!

Mijn naam is Priscilla Nieuwesteeg, wonende aan de Henricus Woutersstraat.
Ik ben getrouwd met een vrijwillige brandweerman en samen hebben wij twee kinderen.
In het dagelijkse leven werk ik als barvrouw bij de Soos.
Als partner van een hulpverlener en ook vrijwilliger bij HartslagNu weet ik hoe belangrijk
het kan zijn om hulp te bieden bij een oproep.

Mijn naam is Nanda Kasper-Tinnemans, wonende aan de Saksen Weimarstraat.
Ik ben getrouwd en heb drie dochters. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als
2e graad docent Gezondheidszorg en Welzijn bij Gilde opleidingen in Weert.
Daar leiden we studenten op tot Verzorgende IG en Verpleegkundigen. Hiervoor ben ik
9 jaar lang Verpleegkundige geweest op de spoedeisende hulp van het SJG Weert.
Tevens heb ik een aantal jaar BLS/AED cursussen gegeven. Door mijn ervaring als
Verpleegkundige weet ik dat elke seconde telt. Daarom wil ik me inzetten voor deze
stichting en een steentje bijdragen aan een hartveilig Moesel.
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Wilt u leren hoe u moet reanimeren
en hoe u een AED kunt bedienen?
Als inwoner van Moesel kunt u zich inschrijven
voor een reanimatie- en AED-cursus van
Stichting Hartsave Moesel.

U leert tijdens
een reanimatie- en AED-cursus:
• Hoe u een hartstilstand herkent en wat u als
eerste moet doen
• Welke informatie u doorgeeft wanneer u 112 belt
• Hoe u moet reanimeren
• Hoe u een AED aansluit en bedient
• Hoe u zich kunt aanmelden als burgerhulpverlener

Naam:
Initialen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Cursus data:
donderdag 23 januari 2020 (19-23 uur) of
donderdag 20 februari 2020 (19-23 uur)
Voorkeur 1:
Voorkeur 2:

De kosten voor een reanimatie- en AED-cursus bedragen
e 30,00.
Na afloop van de cursus ontvang u een certificaat en
een factuur welke u bij uw zorgverzekeraar kan indienen.
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een reanimatieen AED-cursus.

Geef u nu op!
Vul onderstaand formulier in en lever dit in op de
Henricus Woutersstraat 3, stuur een e-mail
naar hartsavemoesel@gmail.com of ga naar
www.hartsavemoesel.nl
Meer informatie ontvangt u nadat u zich heeft opgegeven.

twerp aansluit
bij uw wensen en verwachtingen.
Wanneer u op- of aanmerkingen heeft kunt u deze vóór
20 juli per e-mail doorgeven via t.huijbers@weert.nl.
Ook voor vragen kunt u Theo Huijbers mailen of bellen
(0495) 575 348 (telefonisch bereikbaar vanaf 17 juni).
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De Beursvloer

dit jaar bij De Brouwschuur in Weert!
Punt Welzijn organiseert op maandag
28 oktober 2019 van 17.30 tot 20.00 uur
weer De Beursvloer. Dit is dé plek voor
ondernemers en verenigingen in Weert
om te verbinden.

Punt! Het belooft net als vorige jaren een sprankelend
evenement te worden waarbij handel met gesloten
beurzen tussen ondernemers en verenigingen centraal
staat. Onder het motto “If nothing goes right, go left”
stelt Erwin Strijbosch de Brouwschuur aan de
Parallelweg in Weert graag ter beschikking voor
De Beursvloer.
Op De Beursvloer kunnen bedrijven, serviceclubs,
scholen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties samen
komen in een informele setting. Er wordt met gesloten
beurzen met elkaar gehandeld. Vrijwilligersorganisaties
vragen bijvoorbeeld om kennis, faciliteiten of helpende
handen en stellen hier iets tegenover. Bedrijven op hun
beurt bieden geen geld aan maar sluiten aan op de
vraag of bieden zelf materialen of kennis aan. Tijdens
deze avond worden contacten gelegd voor de toekomst
zodat iedereen elkaar ook buiten de beursvloer weet te
vinden.

Interesse?
Noteer dan 28 oktober van 17.30 tot 20.00 uur in je
agenda en meld je bedrijf, vrijwilligersorganisatie,
vereniging, serviceclub of school aan via het formulier
dat te vinden is op www.puntwelzijn.nl onder het kopje
Beursvloer.
Voor meer informatie, mail of bel Punt Welzijn via
m.sanders@puntwelzijn.nl of 0495-697900.

Oproep
ngen of ideeën?
• Hebt u (leuke) opmerki
t
ept waarvan u denkt da
• Hebt u een lekker rec
ker zullen vinden?
wijkbewoners dat ook lek
kje willen schrijven voor
• Hebt u altijd al een stu
de wijkkrant?
n la liggen die smeken
• Hebt u gedichten in ee
om gelezen te worden?
?
die u met ons wilt delen
• Hebt u andere zaken
Wij horen graag van u!
esel.nl of
E-mail: info@wijkraadmo
w.wijkraadmoesel.nl
kijk op onze website ww
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Geluiden in de nacht

Column geschreven door Beppie Ottenheim
Meestal zijn het de mannen die snurken.
Vooral als ze op de rug slapen en een pilsje
op hebben. In mijn verhaal is het echter de
vrouw die geluiden in de nacht produceert.
Dit betekent automatisch dat de man
uiteindelijk op zijn tandvlees loopt en dat
de vrouw zich schuldig voelt, terwijl zij er
ook niets aan kan doen.
Want wat is het geval? Als vrouwen in de
overgang raken, komen er allerlei ongemakken
om de hoek kijken. Opvliegers, nachtelijk
zweten en dus ook snurken. Daarnaast
verliezen alle spieren aan elasticiteit als je
ouder wordt. Daar kun je niets aan doen,
dat is nu eenmaal zo.
Nu zijn er allerlei middeltjes op de markt,
waarvan ze beweren dat ze snurken
tegengaan. De vrouw in mijn verhaaltje heeft ze
allemaal uitgeprobeerd, neem dat maar van mij
aan. Ik zal er een paar benoemen.
Om te beginnen keelspray.
Dat is een soort schuim dat je achter in je keel
sprayt. Voor een optimale werking moet je
vervolgens je adem even inhouden en proberen
niet te stikken. Die kun je meteen in de prullenbak gooien, het werkt voor geen meter. Als de
prullenbak dan toch al openstaat, kunnen de
neusspray en neusmagneetjes er meteen
achteraan. Dat is ook alleen maar geldklopperij.
Iets wat veelbelovender klinkt, is de neusspreider.
Nadeel daarvan is dat die maar in één maat
verkrijgbaar is; het lijkt erop dat die ontworpen
is voor een mannenneus.

7

De afstand van het ene neusgat naar het
andere is veel te groot voor een damesneusje.
Je kunt natuurlijk een KNO arts raadplegen.
Die kijkt wat met een lampje in alle gezichtsopeningen. Hij zegt af en toe ‘hm-mm’ en ‘aha’
en stuurt je vervolgens naar een kaakchirurg
die je een snurkbeugel wil aanmeten. Of je daar
dan even 800 euro voor wilt neertellen, want
helaas wordt het niet vergoed door de verzekering. Navraag links en rechts, leert al snel dat
ook dat weggegooid geld is.
Iets vergelijkbaars kun je ook online bestellen.
Ik heb het hier over een soort van siliconengebitje dat je dertig seconden in kokend water
moet hangen. Daarna – heel goed opletten dat
je je niet verbrandt – stop je het in je mond en
bijt je de kaken op elkaar tot het de juiste
vorm heeft. Helaas heeft dit gebitje vervelende
bijwerkingen: je gaat er van kwijlen en je kunt
geen woord meer zeggen.
Uiteindelijk kom je toch weer terug bij de man,
ook al is hij in dit geval niet degene die snurkt.
Zijn intrek nemen op de logeerkamer of
oordopjes – al dan niet aangemeten – lijken
toch verreweg de beste oplossingen, want op
je tandvlees lopen, houdt geen mens vol.

Beppie Ottenheim schrijft behalve in het
Nederlands, ook in het Weerter dialect.
Ze heeft enkele verhalenbundels uitgegeven
waarin columns en spannende verhalen elkaar
afwisselen. Leuk leesvoer!
De boeken zijn te koop bij bol.com
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BONTE AVOND ZOEKT VRIJWILLIGERS
Op Moesel is het verenigingsleven van groot belang.
Een cultuur waar ons ons kent en mensen elkaar
helpen waar nodig.

Daarnaast is er nog een belangrijke verbindende factor:
vastelaovundj. Wat is nu een vastelaovundj seizoen zonder
een bonte avond? Hetzelfde als een prins zonder steek.
Drie avonden per jaar staat het buurthuis op Moesel decor
voor de bonte avonden van V.V. de Vêrkusköp.
Een avond gevuld met spel, zang, dans, muziek en
vooral… veel flauwekul. Er wordt met veel vrijwilligers naar
deze avond toe gewerkt. Niet alleen de artiesten zijn druk
met de voorbereidingen, ook achter de schermen wordt
er hard gewerkt. De afgelopen jaren (en nu nog steeds)
hebben wij kunnen bouwen op onze trouwe vrijwilligers.
Heb je zelf wel eens in de zaal gezeten en is toen je
interesse gewekt? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers!
Als je last hebt van plankenkoorts, geen zorgen.

Jong/oud, man/vrouw iedereen is van harte welkom!
Dus lijkt het jou leuk om in een gezellige club, met goede
begeleiding een super leuke hobby te hebben?
Ben jij handig? Technisch? Kun je goed schminken?
Schrijven? Schilderen? Muzikaal? Waar je interesse of
talent ook ligt, we gaan een fijn, open gesprek aan en
kijken hoe we jouw talent optimaal kunnen gebruiken.

Kom met ons in contact via bonteavond@verkuskop.nl
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Vallen Verleden Tijd
Jouwfysio, FysioFitnessNederweert en Susanne Maas
Praktijk voor Ergotherapie willen u graaginformeren
over hun cursus valpreventie, Vallen Verleden Tijd
(VVT).

De cursus bestaat uit 10 lessen, van 1,5 uur per les en
8-10 personen per groep. In de cursus wordt op een
parcours geoefend met verschillende obstakels uit het
dagelijkse leven. Door middel van sport en spel leert
u veilig te bewegen in een drukke omgeving. Op dikke
matten worden onder goede begeleiding valtechnieken
en het opstaan na een val geoefend.

VVT is een valpreventie-programma voor gezonde ouderen
in Nederland, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat
het effectief is. Het aantal valincidenten bij ouderen neemt
met 46 procent af na deelname aan deze training.
Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen.
Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en
hier beter mee omgaan.

Bent u een thuiswonende 65-plusser met verhoogd valrisico
door recente valincidenten of valangst, kunt u 15 minuten
zonder hulpmiddel of met wandelstok wandelen én is er
geen sprake van een aandoening waarbij u zich niet mag
inspannen, dan mag u deze cursus beslist niet missen!
Ook als mobiliteitsproblemen u parten spelen, zoals moeite
met handhaven van balans of evenwicht bij gaan, staan,
opstaan of traplopen, bent u van harte welkom.
Bij voldoende deelnemers gaat de cursus weer van start
op dinsdag 19 november van 15.30 tot 17.00 uur.
De cursuslocatie is sporthal De Bengele in Nederweert.
De prijs van de cursus bedraagt € 195. Verschillende zorgverzekeraars verstrekken vanuit aanvullende verzekeringen
een eenmalige vergoeding voor een cursus valpreventie.

Meld u telefonisch of via de mail aan voor de cursus Vallen Verleden Tijd!
Jouwfysio 0495-796959 of wij@jouwfysio.nl

Halloween disco
Wijkraad Moesel organiseert op 1 november weer
een Halloween disco voor alle basisschool kinderen
in Weert. Alle kinderen mogen verkleed lekker komen
dansen (spelen) in buurtentrum moesel aan de
Christinelaan 15.
Groep 1 tot en met groep 4 van 18.30 tot 20.00 uur
Groep 5 tot en met groep 8 van 20.00 tot 22.00 uur.

Contact persoon Nelly v/d Voort / E-mail ammvoort1951@kpnmail.nl / telefoon 0630085155.
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UMMERS

HANDIGE TELEFOONN
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Oud papier
Scouting Hubovra komt elke 2e zaterdag van
de maand het oud papier ophalen vanaf 9.00 uur.
Contact persoon via SMS te bereiken op nummer: 06-41245758.

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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Maandelijkse

Zorg jij ook voor iemand?

Kledinginzameling

Het Steunpunt
Mantelzorg is er voor:
Informatie
Advies
Ondersteuning
Waardering
Een luisterend oor

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.

Wil je op de hoogte
blijven van alles rondom
mantelzorg in Weert?
Meld je dan aan voor de
mantelzorgnieuwsbrief.

0495 - 697 900 goedbezig@puntwelzijn.nl
www.puntwelzijn.nl

Seniorendansmiddagen
Van 13:0 0 – 17:0 0 uur:
Zondag 20 oktober 2019
Zondag 17 november 2019
Zondag 15 december 2019
Zondag 12 januari 2020
Zondag 16 februari 2020
Zondag 15 maart 2020
Zondag 19 april 2020

ENTREE e 3,00
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Activiteitenagenda

N OV E M B E R
Vrijdag 1 november 2019
Discoavond voor de jeugd, thema: Halloween
Organisatie: Wijkraad Moesel
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Groepen 0 t/m 4: 18:30 uur – 20:00 uur
Groepen 5 t/m 8: 20:00 uur – 22:00 uur
Gratis entree.
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
Vrijdag 8 t/m zondag 10 november 2019
“Friends in Music”, een 3-daags muzikaal evenement
georganiseerd door Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
i.s.m. de Stedelijke Harmonie St. Antonius Weert.
Vrijdag 8 november: Jeugdproms door de jeugdorkesten
Zaterdag 9 november: Promsconcert
Zondag 10 november: Mantelzorgconcert
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl en www.puntwelzijn.nl
Zaterdag 16 november 2019
Opening carnavalsseizoen 2019/2020
Locatie: MFA Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3
Meer info: www.verkuskop.nl
Zondag 17 november 2019
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl

12

januari
Zondag 12 januari 2020
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
Vrijdag 17 januari 2020
Uitroeping Jeugdprins(es) van V.V. De Vêrkusköp
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Meer info: www.verkuskop.nl
Zaterdag 18 januari 2020
Uitroeping Prins van V.V. De Vêrkusköp
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Meer info: www.verkuskop.nl

il.com

@gma
Foto: geervannesmeed

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

DECEMBER
Zondag 8 december 2019
Platen- en cdbeurs
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Gratis entree.
Meer info: beurzen@losperros.nl
Zondag 15 december 2019
Seniorendansmiddag
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl

oktober
Zondag 20 oktober 2019
Seniorendansmiddag
Organisatie: Wijkraad Moesel
Locatie: Buurtcentrum Moesel
Aanvang 13:30 – 17:00 uur
Meer info: www.wijkraadmoesel.nl
Zaterdag 26 oktober 2019
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 27 oktober 2019
Najaarsmarkt Punt Welzijn
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Gratis entree
Meer info, bel: tel.nr. 0495-520331/06-55344799 of
e-mail j.bruekers@puntwelzijn.nl

