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30 jaar Dorpsfeesten

teams zich naar hartenlust kunnen uitleven.
Na de volksspelen zorgt vanaf 22.00 uur de bekende berg-
se coverband Code-5 voor de betere dansbare popmu-
ziek, zodat een gezellige feestavond zeker is. De entree is 
gratis en iedereen is van harte welkom.

playbackshow
De zaterdagmiddag staat in het teken van een fietstocht 
voor het gehele gezin. Aan de hand van allerlei aanwijzin-
gen rijden groepsgewijs de deelnemers een route door de 
mooie natuur in de omgeving van Moerstraten. De eerste 
groep start om 13.00 uur, tegen 17.00 uur wordt de laat-
ste groep terug verwacht en volgt de prijsuitreiking. 
Traditioneel is de zaterdagavond voor de play backers, 
vanaf 21.30 uur zullen allerlei “lokale”  artiesten hun 
beste beentje voorzetten om iets moois op de planken te 
brengen, waarbij de nadruk al jaren ligt op show en hu-
mor. Presentator Ad Bartels zal deze avond voor de 30e 
keer aan elkaar praten en een deskundige jury zal rond 
01.30 uur de uitslag bekendmaken. Er hebben zich tot nu 
toe al enkele kandidaten opgegeven. Opgeven kan nog bij 
ben.bartels@home.nl.

helicoptervlucht
Omdat het de 30e keer is heeft de organisatie als extra 
activiteit een helikoptervlucht ingehuurd. Wie wil kan zich 
opgeven voor een vlucht van 10 tot 20 km. Informatie en 
opgeven bij café De Bakker. De vluchten starten op 3 juli 
om11.00 uur. (lees verder op blz.2)

Op donderdag 30 juni is het weer zover: dan beginnen in Moerstraten de jaarlijkse dorpsfeesten. Vier dagen lang 
staat het dorp in het teken van allerlei activiteiten voor jong en oud. En dit jaar is dat voor de 30e keer volgens de in 
1987 uitgedachte en nog steeds succesvolle formule.

De ouderen uit het dorp en de aangrenzende plaatsen zijn 
het eerst aan de beurt. Op de donderdagmiddag worden er 
vanaf 13.00 uur weer honderd ouderen verwacht voor een 
middag met bingo en rad van avontuur. De middag wordt 
afgesloten met de trekking van de Grote Loterij. In de afge-
lopen weken zijn er honderden loten verkocht en om 16.30 
uur weten we wie er met de hoofdprijs naar huis mag.

Musical
De donderdagavond is voor alle kinderen van de lagere 
school die gezamenlijk de musical “Herrie op het eiland” 
voor een volle tent op gaan voeren. Omdat dit jaar de 
school op het dorp sluit doen alle kinderen als een soort 
van afscheid mee! Maanden repeteren is eraan vooraf ge-
gaan en vanaf 19.30 uur kan het publiek genieten van deze 
komische musical. Tot 23.30 uur draait daarna de disco met 
vooral liedjes voor de jongere jeugd.

volksspelen
Vrijdag 1 juli start het programma om 13.00 uur met volks-
spelen voor de basisschool jeugd. Zij worden bezig gehou-
den met allerlei leuke en sportieve spelletjes op de sport-
velden. Omstreeks 17.00 uur volgt dan de prijsuitreiking. 
Meteen daarna, zo tegen 18.30 uur, starten de volksspe-
len voor ouderen. De organisatie is er weer in geslaagd om 
enkele leuke attracties naar het dorp te halen waarmee de 

De playbackshow op zaterdagavond is één van de hoogte-
punten van de dorpsfeesten.



stanD van
Moerstratenzaken...

Op zaterdag 11 juni gingen een vijftiental bewoners het 
dorp in om het dorp een opfrisbeurt te geven. De dag, 
op initiatief van het Bewonersplatform, startte om 12.00u 
bij café de Bakker waar de klussen verdeeld werden. De 
gemeente had voor de materialen gezorgd. Na een eerste 
kopje koffie ging de groep aan de slag. De verkeersbor-

Maak Moerstraten 
Mooi

De paaltjes zien er weer fris uit na de schilderbeurt tijdens 
de Maak Moerstraten Mooi -dag.

zonnepanelen
Sinds half maart liggen er zonnepanelen op het dak van 
ons dorpshuis ParelMoer. Het bestuur van ParelMoer heeft 
dit vorig jaar al besloten. Op deze manier worden de elek-
triciteitslasten beperkt. De aanschaf van de zonnepane-
len is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het 
Coöperatiefonds van de Rabobank Zuidwest-Brabant. Het 

zonnepanelen-project voorziet daarmee in het doel om 
op een milieuvriendelijke wijze in energie te voorzien. 
Het eerste resultaat is bemoedigend; gemiddeld  45,9 
kW/dag .

buurtpreventie

den in het dorp werden schoongepoetst, de paaltjes aan 
de voorkant van het schoolplein zijn weer fris geschilderd, 
kinderen hebben nog zwerfvuil opgeruimd, op het school-
plein is het grote onkruid weggehaald en mooi opgeveegd 
en bij het monument is ook nog opgeruimd. Tussendoor 
werd het schoonmaakteam nog voorzien van de nodige 
versnaperingen. Na hard werken werd de dag afgesloten 
met een dorpsbarbecue die voor de vrijwilligers natuurlijk 
gratis was. Het Bewonersplatform dankt deze vrijwilligers 
nogmaals voor hun hulp.

Onlangs is één van onze dorpsgenoten ’s morgens onaan-
genaam verrast toen hij ontdekte dat zijn aanhangwagen 
gestolen was. De aanhanger stond goed afgesloten achter 
een afgesloten hek. Toch wisten de nachtelijke bezoekers 
de kar mee te nemen. Dit is niet de enige aanhangwagen 
diefstal. Op dit moment krijgt het buurtpreventieteam 
diverse meldingen van gestolen aanhangers uit de omge-
ving. Ook de dorpen Wouw, Wouwse Plantage en Heerle 
weet het dievengilde te vinden. Aanhangers schijnen op 
dit moment erg in trek te zijn. Daarom, blijf alert en mocht 
u onbekende voertuigen of personen zien die zich ver-
dacht ophouden in en rond ons dorp, neem dan contact 
op met het buurtpreventieteam 06-3373 3138 of bel met 
de politie telefoonnummer 0900-8844

Moerstraten got talent

(vervolg van blz.1)
Tevens is er vanaf 12.00 uur de mogelijkheid om mee te lun-
chen. De afsluiting is daarna voor de kinderen van de lagere 
school die op de zondagmiddag vanaf 14.00 uur “Moerstra-
ten got talent” laten zien. Ook kunnen de kinderen zich laten 
schminken en zijn er traktaties. De middag wordt afgesloten 
met een ballonnenwedstrijd. Rond 19.30 uur komt er een 
einde aan de dorpsfeesten 2016, al wordt het feest traditie-
getrouw voortgezet in het plaatselijke café De Bakker.



uit het verenigings
leven...

sociaal werk in Moerstraten
even voorstellen

Ik ben Rob Lips, sociaal werker bij de organisatie WijZijn Roosen-
daal. Sinds vorig jaar is Moerstraten een van mijn aandachtsge-
bieden. Sindsdien schuif ik bij het bewonersplatform aan, om 
een goed beeld te krijgen van wat er in het dorp speelt, en om 
te kunnen helpen om de leefbaarheid te verbeteren waar dat 
nodig is.

onDersteuning
Mijn rol is het ondersteu-
nen van bewoners die iets 
willen doen om de wijk 
of buurt te verbeteren, 
of die iets voor andere 
bewoners willen bete-
kenen. Daarnaast help 
ik bewoners met lichte 
ondersteuningsvragen: 
soms doe ik dat zelf, maar 
als het nodig is verwijs 

ik door naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, dat ook on-
derdeel is van WijZijn Roosendaal. Of ik doe het met behulp 
van vrijwilligers, die best eens een klusje willen doen voor ie-
mand die het niet (meer) zelf kan: een boodschap of tuinieren, 
maar bijvoorbeeld ook een wandelingetje met iemand maken 

die niet goed ter been is. Voor dit soort klussen is er in de 
gemeente Roosendaal een speciaal project, Wonen+, met 
betrokkenheid van vrijwilligers uit de hele gemeente. In 
Moerstraten heeft Wonen+ nog weinig bekendheid, maar 
met de komst van mijn nieuwe collega Gijs Bullens heeft 
ook Wonen+ nu iemand die Moerstraten als aandachtsge-
bied heeft.

kracht
De kracht van een dorp als Moerstraten is dat bewoners 
elkaar kennen, en dat de bereidheid er is elkaar te helpen. 
Als daar geen professional bij nodig is, is dat prima. Maar 
er kunnen altijd vragen spelen op sociaal gebied die men-
sen niet zo makkelijk aan dorpsgenoten stellen, om wat 
voor reden dan ook. Als dat voor u het geval is mag u ze-
ker een beroep doen op mij. En ook bewoners die graag 
iets voor een ander willen doen, maar niet zo goed weten 
hoe ze dat moeten aanpakken of waar te beginnen, help ik 
graag op weg!
Contact: Rob.lips@wijzijntraversegroep.nl, 06 39267947
Vragen aan Wonen+, of daar zelf vrijwilliger worden? 
wonenplus@wijzijntraversegroep.nl, 06 38772526
Meer info www.wijzijnroosendaal.nl. Bij het thema ‘Eigen 
Huis’ treft u meer informatie over Wonen+.

kvw jongerenavonD

De laatst gehouden jongerenavond van de KVW was extra spannend. De tieners gingen namelijk spoken in de pastorie. 
Waarom? Om daar Escape Room te spelen. De jongeren mochten niet weg voordat ze de sleutel van de deur weer bereikt 
hadden, maar daarvoor moesten ze wel van drie verschillende kamers de oplossing vinden. En dat was niet gemakkelijk! De 
jongeren moesten zelf in de kamer gaan zoeken naar de juiste attributen die ze nodig hadden om de puzzel op te lossen. De 
puzzels zelf waren erg gevarieerd, van doolhoven met deuren die open en dicht gaan tot het vinden van woorden die niet 
met het blote oog te zien waren. En als je daar eenmaal het antwoord had, dan kwam er nog een volgende puzzel bovenop, 
want anders had je niks aan je antwoord. Een erg uitdagend spel dus. Zowel de jongeren als de leiding hebben erg van de 
avond genoten!



Het Bewonersplatform is te 
bereiken via: bewonersplatform@
hetdorpmoerstraten.nl 
correspondentieadres: 
Hellegatsestraat 7, 
4727 ST Moerstraten

belangrijke 
telefoonnuMMers

Alarmnummer 
112   
Calamiteiten-info-lijn 
0800-0202010     
Politie Roosendaal 
0900-8844     
Ambulance 
0165- 586 444     
Brandweer 
0165- 581 500
Algemeen 
0165-579 111
Klachten en meldingen  
0165-579 555

agenDa

30 juni -3 juli
Dorpsfeesten
9 juli   
Ploegwedstrijd oude tractoren
 17 juli
Reünie basisschool
22-26 augustus
KVW week
16 oktober
Run Together loop

Voor de actuele agenda houdt 
de website in de gaten: 
www.hetdorpmoerstraten.nl 

vanuit het
verenigingsleven...

Alle onderwerpen die beschre-
ven staan in deze krant, zijn ook 
terug te vinden op de website:
www.hetdorpmoerstraten.nl

De Dorpskrant is een initiatief van  
Bewonersplatform Moerstraten. Mede 
mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Roosendaal en Aramis AlleeWonen.

colofon
Reageren kunt u via dorpskrant@
hetdorpmoerstraten.nl
ondersteuning: Tienplus
drukker: Altorffer

jeugD fc Moerstraten
Op zaterdag 19 maart hebben de meeste leden van de F en D van FC Moerstra-
ten de bebouwde kom en “rondje Diefhoek” opgeschoond van het zwerfvuil.
Samen met coaches en een aantal ouders was het een leuke en gezonde klus 
waarbij we vooral buiten de bebouwde kom veel verzameld hebben. Zeker 20 
zakken vol! Dankzij een bijdrage van Bewonersplatform Moerstraten en spon-

soring van “Supporter van 
Schoon” hebben we ook 
nog lekker wat kunnen 
eten en drinken tussen-
door. Veel mensen von-
den het super dat we ons 
zo hebben laten zien in en 
rond het dorp.
 

 

reünie basisschool theresia te 
Moerstraten, zegt het voort, 

zegt het voort…
Ter gelegenheid van de sluiting van Basisschool Theresia aan het einde van dit 
schooljaar, houden we een reünie voor oud-leerlingen en –leraren, dorpsbewoners 
en andere belangstellenden die graag nog een laatste keer de school willen bezoe-

ken. De reünie wordt gehouden op zondag 17 
juli 2016 van 13.30 tot 17.30 uur op basisschool 
Theresia, Moerstraatseweg 89 in Moerstraten. 
Aanmelden voor de reünie kan tot 10 juli 2016 
middels een mail o.v.v. uw naam en de jaren 
wanneer u basisschool Theresia bezocht heeft 
of op school gewerkt heeft naar reunie@there-
siakpo.nl
Voor de kinderen is er een springkussen en een 
ballonnenclown en ze kunnen geschminkt wor-
den. Wij proberen om zoveel mogelijk oud-leer-
lingen te benaderen, maar vanwege de korte 
voorbereidingstijd kunnen niet alle adressen 
meer geactualiseerd worden. 
Graag deze uitnodiging voor de reünie zoveel 
mogelijk doorgeven aan familieleden, oud-klas-
genoten etc. 
Wij hopen op een gezellige reünie en een grote 
opkomst!


