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we zijn er weer!
We zijn er weer en daar zijn we heel erg blij mee. Door corona waren er weinig ontwikkelingen in en rond het dorp, 
waardoor we ruim twee jaar geen Dorpskrant uit brachten. Maar gelukkig worden er weer activiteiten ontplooid, zowel 
in het dorp als binnen de gemeente Roosendaal. Binnen het Bewonersplatform zijn er ook wijzigingen. Uit het bestuur 
zijn Annemarie de Bakker en Manon Branderhorst. Beiden zijn verhuisd buiten het dorp en kunnen volgens de statuten 
daarom ook geen lid meer zijn van het Bewonersplatform. Blij zijn we met de toetreding tot het bestuur van Helma en Jan 
van der Mooren en Bart Popppeaars. Hema en Jan wonen sinds 2018 in ons mooie dorp. Daarvoor woonden zij in Bergen 
op Zoom waar zij actief waren binnen het buurtpreventieteam aldaar. Omdat ze het leuk vinden om betrokken te zijn bij 
het dorp hebben zij zich aangesloten bij het Bewonersplatform. Bart woont sinds 2017 met zijn vrouw en 3 kinderen in 
het dorp. Ze voelen zich hier enorm thuis en dat was voor Bart de reden om zich bij het Bewonerspatform aan te sluiten.
“Ik wil me inzetten om ons mooie dorp levendig te houden, zodat het voor jong en oud fijn is om in Moerstraten te wo-
nen.” 
Het bestuur bestaat op dit moment uit Arno Loos, Jan Matthijssen, Eric Dellevoet, Bart Poppelaars, Angèle van Tiggelen, 
Johan Daniels, Marc van der Bol, Helma van der Mooren en Jan van der Mooren. Voor wie meer wil weten of zich aan wil 
sluiten bij het Bewonersplatform, neem contact met ons op via bewonersplatform.moerstraten@gmail.com 

carnaval; het was weer 
leutig in het Dorp

Heel Moerstraten leek zaterdag uitgelopen om maar 
niets van het carnavalsfeest te missen. Bij de Leutmakker 
in het centrum van het dorp overhandigde burgemees-
ter Han van Midden de sleutel van het dorp. Daarna kon 
Prins    Ralph met de Moerstraatse kinderen het dorp in 
trekken waar een vossenjacht werd gehouden. Vergezeld 
van nar, grootste boer en de pliessie werd het een dol 
feest. Dat werd voortgezet in dorpshuis ParelMoer. Later 
op de middag kwamen jong en oud afscheid nemen van 
grootste boer Harrie. Hij vertrekt na twaalf jaar. Voorzitter 
Arno Loos was blij dat er dit jaar nog gefeest kon worden. 
,,Maar volgend jaar graag weer ons vaste programma met 
optocht.” Dan bestaat de Stichting carnaval 66 jaar! Jubi-
leum is alvast op zaterdag 19 november 2022.

het Motto van Moerstraten 2023: 
De kurk is van De fles.

Grootste boer Harry nam afscheid. Wie wordt zijn 
opvolger??



stanD van
Moerstratenzaken...

Alweer een aantal jaren is er in Moerstraten een spellenclub actief. De spellen-
avonden worden goed bezocht door mensen uit Moerstraten en wijde omtrek. 
Vanwege de Corona maatregelen hebben we helaas lang niet gespeeld, we zijn 
blij weer te kunnen starten!  
Er is tegenwoordig een enorme diversiteit aan spellen: bordspellen, kaartspel-
len, dobbelspellen; waarbij tactiek, strategie, geluk en kennis een rol spelen. Bij 
Spelfanaten Moerstraten wisselt het spelaanbod per keer. We spelen bekende 
en minder bekende spellen. Niet bekend met een spel? Geen probleem, probeer 
het gewoon eens! Heb je spelsuggesties, laat het ons weten of neem je spel mee.  

parelMoer
We spelen in dorpshuis ParelMoer in Moerstraten ongeveer maandelijks op don-
derdag vanaf 19.30 uur. 
Wil je op de hoogte blijven van onze agenda?
Stuur dan een berichtje naar Annemieke of Jenny

Maak Moerstraten Mooier
Op zaterdag 11 juni aanstaande, willen we Moerstraten weer een klein beetje mooier 
gaan maken. De eerste keer dat we dit deden ligt alweer een paar jaar achter ons en 
dus is het weer tijd voor wat poets- en schilderwerk. We starten die middag om 13.30u. 
bij ParelMoer. Daar zullen we onder leiding van Marc van der Bol diverse taken toebe-
deeld krijgen. 

barbecue
Natuurlijk hoort daar tussendoor nog een hapje en een drankje bij. Rond de klok van 
vijf uur gaan we de middag afsluiten met een heerlijke barbecue bij Café de Bakker, die 
gratis is voor de deelnemers van Maak Moerstraten Mooier, inclusief 4 drankjes. 

spelfanaten Moerstraten
Iedereen is welkom! 
Entrée is gratis, de consumpties zijn 
voor eigen rekening. 
Annemieke Schoonen:
annemieke2cv4@hotmail.com
 06-45004024 
Jenny van Gaans: 
Jennyvgaans@home.nl 
06-46471190 

Heb je nu geen tijd om die middag te helpen maar wil je 
wel graag ’s avonds aansluiten bij de barbecue; dan kan 
dat natuurlijk ook. Je mag dan echter niet gratis deelne-
men maar je betaalt dan  € 15,00 voor de barbecue. Dit 
is inclusief 4 drankjes.Daarna betaal je gewoon per con-
sumptie. Aanmelden doe je vóór 4 juni via 
bewonersplatform.moerstraten@ gmail.com 
Ook klussen kun je via dit email adres aanmelden. 
Kinderen zijn natuurijk ook van harte welkom en onder 12 
jaar barbecuen ze lekker gratis mee. 
We hopen die dag op mooi weer, lekker samen klussen, 
bijkletsen met weer een mooi eindresultaat een mooier 
Moerstraten!
Tot 11 juni.



stanD van 
Moerstratenzaken...

inwonersonDersteuning roosenDaal
De weg naar welzijn

Je kunt elke vraag stellen waar je zelf niet goed aan uit-
komt, zoals :
Ik vind het vanwege mijn beperking lastig om voor mezelf 
te zorgen. Wie kan mij helpen?
Het lukt mij niet  om mijn geldzaken op orde te krijgen.
Kunt u me hierbij helpen?
Mijn partner vraagt steeds meer zorg. Hoe houden we dit 
samen vol?
Ik voel mij eenzaam. Wie kan er met mij meedenken om 
contact te maken?
Ik heb binnenkort een gesprek met de gemeente. Kan er 
iemand met mij mee?

Inwonersondersteuning Roosendaal werkt nauw samen 
met allerlei organisaties in en om Roosendaal.
Zo organiseren we zorg en ondersteuning dicht bij jou in 

de buurt en passend bij jouw persoonlijke situatie.
We helpen je verder met de juiste oplossing of informatie
Of we plannen een uitgebreid gesprek in.

inloopspreekuur heerle/Moerstraten
Je vindt Inwonersondersteuning Roosendaal in het dorps-
huis De Schalm, Herelsestraat 100 in Heerle/Moerstraten. 
Elke 2e woensdag van de maand is er van 11.00 – 12.00 uur 
een spreekuur.
Wij helpen je op graag op weg met vragen over wonen, 
werken, vrije tijd, mantelzorg, geldzaken, gezin en zorg.
Je kunt elke vraag stellen.
Dit kun je doen via
contact@ioroosendaal.nl
0165-750 050
www.inwonersondersteuningroosendaal.nl

ben jij erbij??
Over drie maanden is het weer zover: de KVW Week 
Heerle-Moerstraten gaat dan weer van start! Van 
maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus organiseren we 
een fantastische week vol sport, spel, knutselacti-
viteiten, uitjes en nog veel meer! Ben jij deze vijfde 
week van de zomervakantie thuis? Dan is KVW voor 
jou bedoeld! Kleinkinderen zijn uiteraard ook van 
harte welkom om deel te nemen aan deze fantasti-
sche week. Zit je in groep 1 t/m 4? Dan ben je een 
week lang te vinden in de ParelMoer waar je samen 
met andere kinderen uit Moerstraten, Heerle en om-
liggende dorpen én de leiding allerlei leuke activitei-
ten gaat doen: speurtochten, lasergamen, renspel-
len, knutselen en nog veel meer! Aan het eind van de 
middag wordt je weer opgehaald.

Zit je in groep 5 of hoger? Dan kun je samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes mee op kamp. Daar ga je 
speurtochten lopen, marshmallows roosteren boven het 
kampvuur, zwemmen, spellen spelen in de bossen, grie-
zelen in het donker en nog veel meer leuke dingen doen! 
De KVW-week sluiten we samen met alle kinderen en 
ouders af met een vrijdagmiddag vol spectaculaire activi-
teiten! We zijn al volop bezig met de voorbereidingen en 
het belooft een hele leuke week te worden.  

Ben jij erbij!?



Het Bewonersplatform is te 
bereiken via: bewonersplatform.
moerstraten@gmail.com
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
11 juni
Maak Moerstraten Mooier
1-2-3 juli
Dorpsfeesten
22-26 augustus
KVW week
27 oktober
Dorpsbijeenkomst
29 oktober
Clockback KPJ activiteit
11 noveMber
Lampionnenoptocht
19 noveMber
Jubileum Stichting Carnaval
19 noveMber
Seniorenmiddag Stichting Carnaval
27 noveMber
Sinterklaas intocht
31 DeceMber
Oliebollenverkoop

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

vanuit het
verenigingsleven...

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

colofon
Reageren kunt u via bewonersplat-
form@hetdorpmoerstraten.nl
ondersteuning: Tienplus
drukker: Altorffer

biljartvereniging bakkerboys
Al ruim 60 jaar wordt er bij café 
de Bakker op een biljart ge-
speeld. Het gaat daarbij om een 
carambolebiljart, waarbij ge-
probeerd wordt zoveel mogelijk 
punten te maken met 3 ballen.
Wat ooit begonnen is als spel 
met 2 witte en 1 rode bal, is in-
middels veranderd in een spel 
met 1 witte, 1 gele en 1 rode bal. 
Op die manier wordt het wat ge-
makkelijker gemaakt om de ei-
gen speelbal te herkennen.
BV Bakker Boys organiseert de 
volgende activiteiten:

coMpetitie
Bij café de Bakker speelt men al 
heel veel jaren ook competitie, 
vrijwel al die tijd in de RBB (Roo-
sendaalse Biljart Bond).
Het aantal teams is inmiddels 
uitgebreid van 3 of 4 in de jaren 
’90 tot in het seizoen 2019-2020 
voor het eerst 8 viertallen.
Naast de 8 viertallen zijn er ook 

nog een tiental reserve-spelers, die regelma-
tig meespelen.
De competitie bij de RBB begint eind augus-
tus en eindigt eind januari.
Om te zien wat de prestaties van de teams 
van BB in de competitie zijn en hoe de indi-
viduele prestaties per speler zijn hoeft men 
niet ver te zoeken.  Op www.biljartpoint.nl 
staat alle informatie!

clubkaMpioenschappen:
Meestal wordt direct na de competitie, eind 
januari, begin februari, begonnen met de 
clubkampioenschappen. Naast de leden van 
de Bakker Boys, die aan de competitie mee-
doen, spelen ook een aantal anderen mee 
aan dit kampioenschap.
De biljarters, die willen meedingen naar de 
titel “clubkampioen Bakker Boys” kunnen 
kiezen tussen het spelen op dinsdag-, woens-
dag, donderdag- of vrijdagavond.
In een poule speelt iedereen tegen elkaar. 
Van elke poule gaan de beste 4 door naar de 
halve finales, waarna daarna de besten weer 
naar de finaleavond kunnen doordringen.

koppeltoernooi:
Voor diegenen, die in de zomermaanden 
weinig tot niet op vakantie gaan en toch 
graag willen biljarten, wordt een koppel-
toernooi georganiseerd. Dit draait van begin 
juli tot eind augustus, velen zien het ook als 
voorbereiding op de competitie, die dan eind 
augsutus weer begint.
Een keer meedoen???
Hebt u interesse om een keer te komen kij-
ken, dat kan natuurlijk altijd. Wilt u ook een 
keer aan bv de clubkampioenschappen mee-
doen, we kunnen altijd bekijken of er op een 
van de avonden ruimte is om mee te spelen.
Kom een keer langs of bel gewoon met café 
de Bakker


