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MOESEL
Woord van de voorzitter
Beste wijkbewoners,

2020 is voor de wijkraad Moesel een lustrum jaar. De wijkraad is opgericht op 24 januari 2000,
dit jaar bestaat de wijkraad dan ook 20 jaar. We gaan dit niet mega groots vieren, maar
willen wel iedereen bedanken die ons de afgelopen 20 jaar geholpen en gesteund
hebben. Zonder deze vrijwilligers hadden wij, de afgelopen 20 jaar, niet de activiteiten
kunnen uitvoeren of betrokken kunnen zijn bij veel mooie projecten in de wijk.
Een paar hoogtepunten hierin zijn onder andere de mooie mozaïek bank op het schoolplein van de brede school moesel, de inrichting van de verschillende speeltuinen in
de wijk, de verlichting van de achterom paden maar ook kleine zaken zoals hier en
daar een bankje of een prullenbak op de juiste locatie. Dit zijn zaken waar wij ons voor
hebben ingezet.
Een paar projecten spelen al heel lang, maar ook dit blijven we ook de komende jaren
volgen en ons hiervoor inzetten. Nu gaat, met de herinrichting van de straten, het er toch
nog van komen dat een aantal straten in de wijk de lang verwachte voortuintjes gaan
krijgen en ook wordt er dit jaar een voorstel gedaan voor een nieuwe wijkaccommodatie
in Moesel. Daarnaast hebben we veel verschillende activiteiten georganiseerd en zullen we
ook dit de komende jaren blijven doen.
Vandaar, bedankt aan alle vrijwilligers die
ons de afgelopen jaren hebben gesteund,
maar ook wil ik graag alle bewoners bedanken
waarvoor wij ons proberen in te zetten.
De wijkraad probeert de wijk Moesel leefbaar
te houden en waar mogelijk de leefbaarheid
te vergroten.
Bedankt!
Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel.
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Als er mensen zijn die graag hieraan mee willen
helpen, wij zijn altijd op zoek naar extra
vrijwilligers, zowel voor het ondersteunen
tijdens activiteiten als bij het doen van
projecten in de wijk. Daarnaast staan wij altijd
open voor nieuwe ideeën en projecten in de
wijk waar we eventueel aan kunnen bijdragen.
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Carnavalsvierders van Weert, Zuid en omgeving

Bij V.V. De Vêrkusköp gaat in 2020 voorop:

Ik heb mij behoorlijk lang stil moeten houden en heel wat
smoesjes moeten verzinnen maar eindelijk mag iedereen
het nu weten. Ken je mij nog niet? Dan lees maar even
door. Samen met mijn kleine grote collega Tuur I, die ik zelf
heb mogen vragen, en alle carnavalsvierders gaan wij heel
Weert maar vooral Zuid op de kop zetten.
Ik ben Robert Van Gemert, 28 jaar jong. Ik ben geboren op
23 januari en opgegroeid op de Stadhouderslaan als
2e kind van Henny en Mariet van Gemert.
Hier heb ik de carnaval al vroeg met de paplepel ingegoten
gekregen en feestte ik al van kleins af aan in een carnavalspakje mee met de mooiste traditie van het jaar. Ook de
optocht op Zuid heb ik een heel aantal keren niet over
willen slaan. Jammer genoeg heb ik nooit in de jeugdraad
gezeten, maar dat feestje gaan we nu even inhalen.
Bij basisschool ‘De Nassauhof’ ging ik graag naar school
en hebben ze mij geprobeerd wat slimmer te maken. Toen
ik slim zat was ben ik naar de ‘Philips van Horne’ en daarna
‘’t Kwadrant’ gegaan, om vervolgens met een techniek
achtergrond de Sign opleiding te gaan volgen in Eindhoven.
Uiteindelijk ben ik gaan werken bij Multisign2 in Kelpen.
Hier doen wij alles op het gebied van reclame, een kleine
sticker of een volledige Carwrap: niets is daar te groot of te
klein. Ik mag mij vooral bemoeien met de voorbereidingen
en interne montages, juist die afwisseling maakt dat werk leuk.
Vanaf 2010 ben ik jeugdbegeleider bij V.V. De Vêrkusköp
waar ik de dag voor mijn eigen uitroeping mijn 11e jeugdprinsje heb uitgeroepen. Gelijk in het eerste jaar bij de
jeugdcommissie heb ik mijn schoonmoeder leren kennen.
Niet veel later leerde ik ook mijn meisje kennen waarmee
ik iets te graag samen werkte bij de Super op Moesel, ze
is blijven plakken. Dat is Daphne Souts. Ze is het 2e meisje
van (oud adjudant) Theo en Heidi Souts, ook opgegroeid op
Zuid en werkt als pedagogisch medewerkster bij de baby’s
op Laar.

Samen hebben wij 2 grote hobby’s; we duiken graag onder
water met een fles op de rug om naar de vissen te kijken
en zijn allebei jeugdbegeleiders bij de Vêrkusköp waar wij
ieder jaar samen met de jeugdcommissie een groep jeugd
de tijd van hun leven bezorgen. Daarna zit ik ook nog bij
de slagwerkgroep van Weert-Zuid wat ondertussen een
vriendengroep is geworden die ook muziek maken in plaats
van anders om.
Mijn orde heeft dan ook alles te maken met mijn hobby’s
die ik met veel plezier uitvoer, plus dat ik zo dyslectisch ben
als een kameel. Ik heb ingesteld:

Naast mijn schitterende meisje heb ik ook nog een paar
adjudanten nodig die samen met ons de komende tijd zullen
feesten. De eerste adjudant is Stefan Aspers. Hij is mijn
beste kameraad sinds de middelbare school, opgegroeid
op Zuid maar woont op Fatima.
De 2e adjudant, Jan-Joris Duisters, ken ik al vanaf dat
ik de drumstokjes vasthoud bij de slagwerkgroep. Hij is
opgegroeid op Zuid, maar woont met zijn vrouw Joëlle in
Nederweert. Samen hebben ze een meisje Jolie.
De 3e en laatste adjudant is Roy Winkelmolen. Hij is met de
carnaval ook jeugdbegeleider bij de Vêrkusköp, maar mag
dit jaar deze rol vervullen. Ook hij is opgegroeid op Zuid
maar woont op Boshoven met zijn vriendin Ashley Vrijhoeven.
Samen hebben ze een jongetje Logan.
Zo, nu weet je waar dat je tegen aan mag kijken de komende
tijd. De groep is compleet. Nu kunnen we gaan feesten!
Hopelijk ook met jouw en zien we je graag in het buurthuis
bij één van de activiteiten van V.V. De Vêrkusköp.
Nog één ding heb je nog van mij te goed. Dat is namelijk
mijn devies. Die heeft alles te maken met mijn hobby’s en
mijn werk, want mijn devies is:

In 2015 vonden wij het thuis wel goed geweest en zijn we
samen gaan wonen op de Sutjensstraat. Nog geen 2 jaar
later wilden we toch gaan verbouwen en zijn terecht gekomen
op de Irenelaan. Hier wonen wij vanaf 2018 fijn met z’n 2-en.

2

februari 2020, JAARGANG 21, NUMMER 1

Beste Vêrkusköp en Vêrkusköpkes,
Eindelijk is het dan zo ver! Ik heb lang genoeg mijn
mond moeten houden maar nu mag iedereen het
weten.

IK BEN JEUGDPRINS

Voor de mensen die mij nog niet kennen, lees dan
even door.
Ik ben Tuur Clerx en ben één keer 11 jaar oud. Ik ben
een zoon van Michiel Clerx en Tamara Smeets. Ik ben
de oudste van drie kinderen en heb ‘n zusje Bieke en
‘n broertje Dies. Samen wonen wij op de Kerkstraat.
Door de week maken ze mij elke dag slimmer op
de OBS de Graswinkel, hier zit ik in groep 8 bij juf
Sabrina en juf Liesbeth.
In mijn vrije tijd ben ik topscorer bij HV Weert en ruil ik
ook graag mijn hockeystick in voor mijn drumstokken
om helemaal los te gaan op het drumstel. Of dat
de buurman daar blij mee is, dat maakt me niet uit.
Omdat dit mijn grootste hobby’s zijn, heb ik de orde
ingesteld van:

Naast de jeugdraad heb ik ook nog 2 adjudanten
die mij de komende tijd moeten helpen met het
één en ander. Dat zijn namelijk Ruben Verstappen
en Yu van der Stap.
Mijn orde heb je al kunnen lezen maar daarnaast heb
ik ook nog een super leuk devies. Die heeft alles te
maken met mijn grote hobby’s, want mijn devies is:

Zo, nu weet je wel genoeg van mij. Heb je zin om te
dansen en springen? Kom dan samen met mij en de
rest van de kinderen feesten in het Buurthuis om er
samen één groot feest van te maken!
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Hallo kinderen van de wijk moesel, graswinkel en keent
Leuke foto hè?
Wat een vrolijke bende!

Willen jullie meedoen in 2021?
Dat kan, erg leuk als je er bij wilt komen. Vanaf groep 7
en 8 kun je meedoen maar soms willen er ook kinderen
van groep 6 meedoen. We willen er graag enthousiaste
kinderen bij dus ook als je in groep 6 zit en enthousiast
bent kun je meedoen. Natuurlijk moet je thuis je teksten
van buiten leren en dan geven wij bij de repetities aanwijzingen hoe je het beste zou kunnen spelen.
Dat is echt niet moeilijk, gewoon jezelf zijn.
We repeteren op de woensdagen vanaf augustus –
september 2020 van 17.45 uur tot 19.30 uur en een
maand voor de uitvoering hebben we dan nog
3 repetities op de zaterdag.
De repetities zijn altijd erg gezellig en elke week zijn
de vorderingen zichtbaar. Het is genieten!

Dit zijn de kinderen die op 2 februari 2020 een spetterende wichter boonte middig op de planken hebben
gezet. Als jullie die gemist hebben dan is dat echt heel
erg jammer. Het was in één woord geweldig, vol humor
waar de kinderen en ook ouders zich in hebben kunnen
herkennen met een vrolijk thema: Vakantie!
Willen jullie de volgende Wichter Boonte Middig niet
missen? Elk jaar zijn er eerst 3 bonte avonden, donderdag,
vrijdag en zaterdag en dan is aansluitend op de zondag
de uitvoering van de Wichter Boonte Middig.
Kaartjes zijn niet duur en verkrijgbaar bij onder andere
Primera voor € 2,50.
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Ons team: Janine Barents,
Wendy van Velthoven en Ries Coenen.

Je kunt je opgeve
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j Janine_xxlive.nl
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meer info vragen.
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of wendyvanvelth
oven@ziggo.nl
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Fijne buren
Is het niet fijn om in een buurt te wonen waar je je thuis
voelt? Waar mensen elkaar kennen en begroeten op
straat. Waar, als je een probleem hebt, je je buren kunt
vragen om te helpen.

In zo’n buurt zou iedereen toch willen wonen?
Voor veel mensen in onze wijk is dit al het geval. Mensen
helpen elkaar, komen bij elkaar op de koffie en soms
worden het zelfs vrienden. Maar dit gaat niet vanzelf.
En het is nu ook niet meteen nodig om BFF’s (Best
Friends Forever) te worden met alle buren, maar vriendelijk doen tegen elkaar kan zeker geen kwaad.
Zou je graag willen dat je een beroep kan doen op je
buren als het nodig is, dit gaat niet vanzelf. Het is om te
beginnen belangrijk om elkaar te leren kennen. Een fijne
buur heeft niets te maken met leeftijd, achtergrond of
geloof, maar alles met elkaar kennen. Hoe beter we weten
wie er allemaal om ons heen wonen hoe beter we onszelf
voelen. Het is nu niet de bedoeling om iedereen te gaan
onderzoeken door navraag te doen over die buurman bij
anderen, of de sociale media door te spitten, maar maak
eens een praatje met elkaar. Help elkaar als er weer blad
geruimd moet worden, of als de stoep sneeuwvrij gemaakt
wordt. Samen werken schept een band, het gaat sneller
en het geeft zelfs een goed gevoel.
En als er nu geen bomen staan, of het sneeuwt toch niet
deze winter, organiseer dan eens wat. Nodig samen met
al bekende buren de rest van de straat, portiek of hofje

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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uit voor een gezamenlijke BBQ, of een playback middag
voor de kinderen.
Op zo’n manier leer je mensen kennen en zij leren jou
kennen. Dit verlaagt de drempel aanzienlijk om elkaar
daarna te groeten, te vragen om hulp of om samen
andere dingen te gaan doen. En wie wil nu niet dat de
plek waar hij/zij woont gezelliger, veiliger en vriendelijker
wordt?
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Peuteropvang Moesel

Nieuw

Sinds 7 januari heeft kinderopvang en -ontwikkeling Humankind binnen
Brede School Moesel een peuteropvang geopend! Onze peuters hebben al
een paar heerlijke weken gehad!
Peuters leren veel van elkaar. Waaghalzen, grapjassen, hartendiefjes en hoogvliegers,
allemaal hebben ze de ruimte nodig om in hun eigen tempo, op hun eigen manier te
groeien. In een omgeving die helemaal op hen is afgestemd: tafels en stoelen op peuterhoogte en kasten waarin ze zelf kunnen uitzoeken wat ze willen gaan doen. Zo wint
een peuter snel aan zelfstandigheid. En dat geeft zelfvertrouwen. Spelenderwijs vormt
de peuteropvang een mooie voorbereiding op de basisschool.
Onze peuteropvang is iedere dinsdag en donderdag geopend van 7.30 tot 13.00 uur.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw kind en hoe wij
werken? Neem dan gerust eens contact op met ons regiokantoor.
Telefoon: 0495 – 525341
Mail: regiokantoorpeelenmaas@humankind.nl

Samen aan de slag
voor de toekomst van de wijken Keent en Moesel!
Gemeente Weert en Wonen Limburg gaan samen met
de wijkbewoners een plan maken om de wijken Keent
en Moesel klaar voor de komende generaties te maken.
Onderdeel hiervan vormt in ieder geval het toekomstbestendig maken van de 650 verouderde portieketage
woningen. En het opknappen van de openbare ruimten.
Het gezamenlijke doel is om de woningen en de
woonomgeving prettig te maken voor u als bewoners.
Aantrekkelijke woonwijken, voor nu en klaar voor de
komende generaties.

te leggen. Daarna volgen andere momenten om met alle
bewoners van de wijken in gesprek te kunnen gaan. Hoe
deze er precies uit gaan zien, weten we op dit moment
nog niet. Zodra dit bekend is, informeren wij u hierover.
We verwachten dat we met het maken van plannen en het
uitvoeren van de wijkontwikkeling de komende 10 tot 15
jaar bezig zullen zijn.
Meer weten over de wijkontwikkeling?

Meer weten over de wijkontwikkeling?
Bel gerust: 088-385 0800 en vraag naar Aniek Burger
of mail naar keentmoesel@wonenlimburg.nl. Of kom
langs in de projectruimte aan het Oranjeplein 1a

Wat we precies gaan doen en wanneer we daarmee
gaan starten, is nog niet bekend. Tot de zomer van 2020
hebben we de tijd ingeruimd om helder te krijgen wat
nodig én mogelijk is.
Een van de eerste acties is het in gesprek gaan met de
bewoners van de 650 portieketage woningen.
Van 3 februari tot 6 maart gaan Wonen Limburg en de
gemeente Weert samen op pad om de huisbezoeken af
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Instabiliteit tijdens het lopen.
Risico’s en oplossingen.
Instabiliteit tijdens lopen kan tot allerlei klachten leiden zoals pijn, artrose en
vermoeidheid. Ook neemt de kans op veelvuldig zwikken en vallen toe en wordt
het volledige herstel na verzwikking, botbreuk of operatie verstoord.

Instabiliteit komt onder andere voor bij:
-

Bepaalde voettypes en standsafwijkingen
Spierzwakte na periode van ziekte, na een operatie
of als gevolg van herseninfarct of hersenbloeding
Veroudering
Neurologische aandoeningen
Sport specifieke bewegingen

De stabiliteit tijdens staan en bewegen kan worden vergroot door het dragen van de
juiste schoenen. De juiste eisen aan een schoen verschillen per persoon en activiteit.
De vorm van de hak, de buigzaamheid en vorm van de loopzool, de wreefsluiting, de
pasvorm, de stevigheid van de schacht en de demping spelen allemaal een rol bij
stabiliteit. Als een schoen de stabiliteit onvoldoende verbetert kan een inlegzool de
oplossing zijn. Afhankelijk van de oorzaak kan dit een dunne corrigerende zool zijn
of een steunzool. Een uitgebreid onderzoek door de podotherapeut zal het exacte
behandelplan bepalen.
Bijvoorbeeld:
- Corrigeren van stand en gang
- Compenseren van structurele spierzwakte of bewegingsbeperkingen
- Volledig ondersteunen van de voet
- Schoenadvies
In geval van instabiliteit zijn er diverse gevolgen die beter nog kunnen worden bestreden
als de podotherapeut samenwerkt met de fysiotherapeut. Zoals bij stijve of korte kuitspieren, bij asymmetrische belasting na een knie- of heupprothese, bij restklachten na
een verzwikking, bij etalagebenen enz.

Voor meer stabiliteit en het voorkomen van klachten kunt u
contact opnemen met:
Podotherapie Verhoeven
tel: 0495-537868
www.podotherapie-weert.nl
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Ook in 2020 organiseert de wijkraad Moesel weer een
aantal dansmiddagen voor senioren. Op gezellige
dansmuziek kunt u, met of zonder partner, met de voetjes
van de vloer gaan. Dus lijkt het u leuk om samen met
leeftijdsgenoten lekker actief bezig te zijn, gezellig een
praatje te maken en andere mensen te leren kennen, kom
dan zeker een kijkje nemen.


12
16
15
19
✓ 16

✓
✓
✓
✓

januari
februari
maart
april
mei (let op!!! dit is de enige

datum waarop het dansen in de avond
plaats vindt van 19.30u tot 23.00u,
zaal gaat open om 19.00u)

✓
✓
✓
✓

13
11
15
13

september
oktober
november
december

Tijd: 13.30u-17.00u
(zaal gaat om 13.00u open)
Entree: €3,Locatie: Buurtcentrum moesel
Christinelaan 25


Heeft u nog vragen of tips,
neem dan gerust contact op
met Nelly v.d. Voort
(organisatie),
ammvoort1951@kpnmail.nl
(tel.nr. 06-30085155).
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Baasjes
Huisdieren zijn goed voor je, diverse onderzoeken
hebben aangetoond dat het hebben van een hond je
gelukkiger maakt en ook een kat kan zorgen voor
minder stress. Daarnaast kunnen huisdieren ook
helpen om kinderen verantwoordelijkheid te geven.

lijk niemand die het fijn vindt om hondenpoep onder

In onze wijk zijn er dan ook best wel wat huisdieren, maar
dat betekent dat er ook heel veel baasjes zijn. Nu gaat het
bij de baasjes nog wel eens mis. Het meest zichtbare is dit
bij een aantal baasjes van de honden in onze wijk. Je hoeft
namelijk niet ver te gaan om hondenpoep tegen te komen.
Als je geluk hebt ligt dit in het plantsoen maar ook op
stoepen en zelfs in speeltuinen kom je het tegen.
Dat een hond plast en poept mag voor niemand een
verrassing zijn. Hierover hebben we een paar afspraken
zodat de baasjes van de honden deze kunnen uitlaten
zonder dat de andere bewoners van onze wijk hier overlast
van hebben.
Zo geldt er binnen de bebouwde kom een opruimplicht
voor hondenpoep. Dit houdt in dat de baasjes de poep
van hun hond na de stoelgang opruimen door dit in een
zakje te doen en dat dan mee te nemen naar huis of in één
van de prullenbakken te gooien die er door de wijk heen
verspreid staan.
Soms gebeurt het nog wel eens dat poepzakjes naast de
weg in het riool worden gegooid. Dat is niet de bedoeling.
Hierdoor kan de riolering verstopt raken en bij hevige
regenval kan dit weer lijden tot wateroverlast in de buurt.
Heel vaak gaat dit goed. De keren dat dit goed gaat en
baasjes de behoefte opruimen en meenemen vallen echter
minder op dan de keren dat het fout gaat maar wie af en
toe wat in één van de prullenbakken gooit zal zien dat deze
vol zitten met poepzakjes.
Toch wil ik de baasjes aanspreken die dit wel eens vergeten,
over het hoofd zien of de zakjes vergeten zijn. Ik ken name-

hun schoen uit te halen of het uit de kleren van hun
kinderen te moeten wassen.
Daarnaast heb ik het zien gebeuren dat er baasjes zijn
die hun hond laten poepen of plassen in één van de
speeltuinen in de wijk. Dit kan echt niet!
Ook al ruim je het op, een speeltuin is geen plek om je
hond zijn behoefte te laten doen. Kinderen moeten hier
kunnen spelen, rennen en ravotten zonder ook maar aan
hondenpoep te hoeven denken.
Een andere plek waar het echt niet kan om een hond te
laten poepen of plassen zijn de tuinen van andere wijkbewoners. Het is niet normaal en zelfs asociaal om jouw
hond zijn behoefte te laten doen in een tuin van iemand
anders. Als je hond poept, dan ruim je het op.
Laat je hond niet uit in een speeltuin, hier kun je gewoon
omheen lopen en zorg ervoor dat een hond niet in andermans tuin komt. Het zijn dieren en soms hebben ze een
eigen wil maar als baasje ben jij verantwoordelijk voor het
gedrag van jouw huisdier en is het jouw taak om ze dit bij
te brengen.
Dus baasjes, denk aan je buren.

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.
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De IJzeren Man en warme chocolademelk
Column geschreven door Beppie Ottenheim

Ik ben geen wintertype, houd absoluut niet van schaatsen en een held ben ik al
helemaal niet. Toch heeft de IJzeren Man, met name ’s winters, altijd een rol in mijn
leven gespeeld. Een bevroren IJzeren Man welteverstaan.
Mijn eerste herinneringen stammen uit mijn lagere schoolperiode. Een oom offerde
destijds een middag op om mij te leren schaatsen. Dat ging niet al te best en
ik was er helemaal klaar mee toen hij gelukkig tevreden was nadat ik een enkel
stukje alleen had geschaatst. Het enige waar ik die middag van genoot, was de
warme chocolademelk die hij in een thermoskan had meegenomen. Dat mijn
voeten überhaupt nog ontdooiden, verbaast me nog steeds.
Later, ik was toen rond de twintig, mijn volgende ontmoeting met de bevroren
waterplas. Als geboren en getogen Limburger was het carnaval me met de paplepel ingegeven. Groot was mijn verontwaardiging dan ook dat mijn vrienden op
carnavalszondag de
optocht in het centrum wilden laten schieten om te gaan schaatsen. Dat kon er
bij mij niet in. Maar oké, de meerderheid stemde voor, dus ik ging mee. Ik hád
schaatsen… onder een dikke laag stof op zolder. Het leer brak bijna toen ik de
veters los wilde maken en ze op de kop hield om te kijken of er geen muizenkeutels in
lagen. Met enkele auto’s togen we naar de IJzeren Man. Toen de meeste van mijn vrienden al aan het schaatsen waren, was ik nog bezig met boterhamzakjes om mijn voeten
te wikkelen; hét ultieme middel tegen koude voeten. Achteraf zeker probaat, maar
verre van ideaal. Mijn voeten waren zo gerimpeld, het leek alsof ik een hele middag in
een voetenbadje had gezeten. Al snel hield ik het voor gezien en met mij gelukkig nog
iemand. We besloten naar café Dennenoord te gaan voor warme chocolademelk. Na
enige tijd kluunde de rest ook
binnen. De eigenaar zette carnavalsmuziek op en de stemming zat er na een paar
pilsjes goed in. Wie had de optocht nodig als je gezellig met je vrienden in een cafeetje
aan een bevroren meer net zo goed kon feesten?
Toen ik zelf kleine kinderen had, kon een volgend rendez-vous natuurlijk niet uitblijven.
Bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken kreeg ik het al benauwd. De vorst hield
aan en natuurlijk gebeurde dat wat ik al gevreesd had. Op een zondagochtend sprongen
mijn twee kleuters opgewonden om mijn man heen omdat hij had beloofd naar de
IJzeren Man te gaan. Manlief en de jongens wuifden mijn smoesjes kordaat weg.
Opgetogen, maar niet heus, controleerde ik wanten, sjaals en mutsen. Eenmaal op
het ijs hoefde ik niet meer te doen alsof, want door de vrieskou bevroor mijn glimlach
vanzelf op mijn gezicht. Na de nodige rondjes op de slee, troonde ik mijn gezinnetje zo
onopvallend mogelijk richting strandje. Mijn arme kindjes verkleumden ‘gelukkig’ ook
onderhand en waren wel te porren voor warme chocolademelk. Ter plekke bezwoer ik
dat dit echt de laatste keer was geweest.
Als mensen nu klagen over ‘dat de winters lang niet meer zo koud zijn als vroeger’,
klaag ik voor de vorm lekker met ze mee. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik het wel
prima zo. Ik ben nu eenmaal niet zo’n wintertype.
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Oud papier

Kienen

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.

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 aanvraagformulier kunt u vinden op onze website www.puntwelzijn.nl
onder de kop: Meedoen (in de wijk). Aanvragen kunnen tot 1 mei a.s. ingediend worden.
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W IJKKRANT

MOESEL

sköp
Data vêrku
februari
Zaterdag 22
en Hosmiddag
Femilie Optocht
oor
Aanvang: 13.30
Moesel
Buurtcentrum
rkusstâl
Fieëst inne Vê
oor
Aanvang: 19.0 0
Moesel
Buurtcentrum
februari
Maandag 24
Baggemiddig
oor
Aanvang: 14.30
Moesel
Buurtcentrum
februari
DINSdag 25
Abdicatie	
oor
Aanvang: 15.0 0
Keenterhar t

Activiteitenagenda

4

f ebr uari
Zaterdag 16 februari
Seniorendansmiddag
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25.
Aanvang 13.30u – 17.00 uur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl

4

4

M A A RT
Zaterdag 15 Maart
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25.
Aanvang 13.30u – 17.00 uur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl

4

APRIL
Vrijdag 17 april 2020
Discoavond voor de jeugd
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

APRIL
Zaterdag 4 april 2020
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Locatie: Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25
Aanvang: 10:00 – 15:00 uur
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 5 april 2020
Voorjaarsmarkt 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 mail
j.bruekers@puntwelzijn.nl

MEI
Zaterdag 16 mei 2020
Seniorendansavond:
19:30 – 23:00 uur, zaal open om 19:99 uur.

MMERS

HANDIGE TELEFOONNU

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

0495-5750 00
0495-434800
0495-697900

Werk
Algemeen Maatschappelijk
Storing tv (kabel)
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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088-6560600
080 0-1682
080 0-0233040
090 0-8844
0495-544301
0495-536622
0495-583636
0495-750200
0495-541609
0495-520331

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

090 0-8844
080 0-1881

