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vOORWOORd

Ons eerste nummer van 2018 ligt voor u. Na de winter-

periode doet de lente op sommige momenten al van 

zich spreken, maar helaas nog te weinig. De afgelopen 

maand hadden we veel last van een koude gure wind 

en dat maakt het niet altijd aangenaam om buiten op 

ons mooie sportpark te vertoeven. Vandaar dat er een 

aantal wedstrijden en trainingen moesten worden 

afgelast. Op ons terrein was dat nauwelijks het geval 

(kunstgras). De verschillen met andere teams (met 

name bij het eerste) wat het aantal gespeelde wed-

strijden betreft wordt nu wel erg groot. Maar, we zijn 

er zeker van: Het goede weer komt eraan.

In de afgelopen maanden is er van alles gebeurd bij 

onze club. Kort en krachtig proberen we dat samen te 

vatten. We kijken bovendien alvast vooruit. Belang-

rijke informatie. De moeite waard om alles goed door 

te lezen.

Wat gebeurde er zoal? Een drukbezochte nieuwjaars-

instuif met vele jubilarissen en met als hoogtepunt de 

benoeming van Cor Scheepers tot erelid. De perikelen 

met onze (inmiddels) oud-trainer en de keuze voor een 

nieuwe trainer voor het volgende seizoen. Een heel

plezierig en geslaagd Moeësdiêkbâl met weer een “kei 

van unne Preens”. De Vasteloavendj die voor nog meer 

prinsen en prinsessen zorgde, spelend in onze jeugd-

teams. We gingen op bezoek bij de Brand brouwerij. 

Gevoetbald werd er ook. Veel vriendschappelijk voetbal 

voor onze selectieteams en A-jeugd. Volop zaalvoetbal 

voor onze jeugdteams. Daarnaast was er minder leuk 

nieuws. Zoals het overlijden van Annie Scheepers-Meulen 

en Frits Roosen. En er was een poging tot inbraak. 

Gelukkig lukte deze niet maar de schade was aanzienlijk. 

Prestatief gezien lukt het bij ons eerste helemaal niet. 

Nog steeds onderaan en op dit moment nog geen punt 

behaald. Dat hebben we in onze rijke historie nog niet 

meegemaakt. Daarentegen speelt ons 2e elftal verdien-

stelijk mee in de bovenste regionen. Het wordt nog een 

hele klus voor ons eerste om dit seizoen goed te gaan 

afsluiten. Goed betekent dan: samen als team je best te 

blijven doen. Tot dusverre gebeurt dat zeker, alleen zou 

een overwinning heel erg welkom zijn. Punten geven 

vertrouwen en dat is zoek. Onze lagere teams hebben 

ook de voetbaldraad weer opgepakt. Voor het eerst duurt 

het seizoen langer. Tot eind mei/begin juni wordt er nog 

gespeeld. 

Uiteraard wordt er alweer volop gekeken naar het 

volgende seizoen. De TC en jeugdcommissie gaan weer 

inventariseren. Het is belangrijk om als speler te weten 

wat je wensen zijn en deze duidelijk aan te geven. Nieuwe 

spelers zijn zeker welkom. Meld je tijdig en op de juiste 

wijze aan. Datzelfde geldt ook voor de afmeldingen. 

De zorg voor een goede begeleiding voor alle teams is 

een wederom een uitdagende opdracht. DESM heeft 

jullie nodig. Denk er eens over na wat JIJ voor DESM kunt 

betekenen. 

Naast het voetbal staan er nog allerlei andere activiteiten 

op het programma, zoals bijvoorbeeld de voetbalquiz op 

20 april en de 2e editie van de Moeësdiêk Meister Cup. 

Vergeet zeker niet de trainingen voor de lagere teams 

op de donderdagavond en kom op de zaterdag gerust 

eens een kijkje nemen op ons sportpark. Dan kunt u onze 

jeugd aan het werk zien. 

Ons volgende clubblad verschijnt eind mei/begin juni.

We wensen alle teams veel succes toe. Blijf het laatste 

DESM-nieuws volgen via onze website en de facebook-

pagina. Suggesties? Mail ons via redactie@desm.nl 
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crisis?
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beSTuuRliJK nieuWS

Alweer een nieuw jaar. De winterstop ligt al weer even 

achter ons en hoewel de temperaturen soms nog win-

ters aanvoelen, komen ook de mooie dagen er weer 

aan. Onze velden lijken de winter redelijk overleefd te 

hebben en wederom zijn we blij met ons kunstgras-

veld waardoor iedereen in ieder geval eens per week 

kan blijven trainen. Laten we hopen dat de lente die 

eraan komt er bovendien voor gaat zorgen dat de 

resultaten voor ons eerste team gaan groeien.

We kijken terug op een mooie, gezellige nieuwjaars-

receptie waar we verschillende mensen, die al jaren aan 

onze club zijn verbonden, in het zonnetje hebben mogen 

zetten. We hadden maar liefst 11 jubilarissen! Daarnaast 

hebben we Cor mogen bedanken voor zijn jarenlange 

inzet binnen het bestuur en de vele werkzaamheden 

daarbuiten. We hebben hem mogen onderscheiden met 

de ultieme eer en hem benoemd tot erelid van de club. 

Een titel die hij meer dan verdiend heeft. 

In de tussentijd hebben we afscheid moeten nemen van 

hoofdtrainer Eric Caasenbrood. Helaas heeft de samen-

werking voor beide partijen niet gebracht waar we op 

hoopten en wat we hadden verwacht. Na een uitgebreide 

evaluatie hebben we de knoop door moeten hakken en 

afscheid van hem moeten nemen. Joop Faessen heeft 

ondertussen de functie van hoofdtrainer tijdelijk ingevuld 

en zal dit blijven doen tot het einde van het seizoen. 

We zijn blij om aan te geven dat we voor het volgende 

seizoen Michel van Bezel hebben gevonden als nieuwe 

trainer van ons eerste elftal. De 46-jarige oefenmees-

ter, geboren en getogen in Susteren, is woonachtig in 

Neeroeteren, samenwonend en vader van twee kinderen. 

Als trainer was hij in het verleden onder andere verbon-

den aan PSV ‘35 / Vlodrop en Armada. Op dit moment is 

hij, in het bezit van het trainersdiploma UEFA A, werkzaam

als trainer bij de jeugd van Bocholt VV in België

Als bestuur zijn we bezig met diverse zaken, zoals het 

inpassen van de nieuwe wet van Privacy (AVG), het 

opstarten van een commissie voor het 75-jarig jubileum, 

we bekijken de mogelijkheden van zonnepanelen en zijn 

natuurlijk nog steeds druk doende met de verlichting van 

het bijveld. De gemeente is ons een klein beetje tege-

moet gekomen, we bekijken nu wat voor consequenties 

dat heeft voor de contributieverhoging. Hierover zullen 

we later dit seizoen uitsluitsel geven. 

Nogmaals willen we een oproep doen. We merken dat 

steeds dezelfde mensen verschillende werkzaamheden 

binnen de club oppakken. Het zou erg welkom zijn als 

ook de mensen die nu nog geen vrijwilligerswerk doen, 

meehelpen binnen de club. Natuurlijk kijken we dan 

samen welke werkzaamheden het beste bij je passen. 

De een heeft meer tijd om iets op te pakken dan een 

ander. Met alle hulp zijn we ontzettend blij. Hier krijg je 

een hele mooie tweede familie voor terug. Een club waar 

je altijd op terug kunt vallen. Waar verdriet, blijdschap en 

“vieren” heel dicht bij elkaar liggen. Wil je iets betekenen 

voor de club? Bij de DESM-familie horen? Geef het dan 

aan via info@desm.nl. 
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PReSTaTieS JuniORen

Omdat het weer ons begin maart verraste, zijn er op dit 

moment nog weinig wedstrijden gespeeld. Onze A-teams 

wonnen alledrie hun eerste wedstrijd na de winterstop. 

De JO17-1 kreeg een flink pak slaag. De klasse-indelingen 

zijn iets veranderd en we zijn benieuwd naar het vervolg. 

Voorop staat het voetbalplezier, zowel op de trainingen 

als tijdens de wedstrijd. 

De winterperiode werd gevuld met trainingen en wed-

strijden voor de hogere teams. Een aantal teams deed 

mee aan de winterzaalvoetbalcompetitie. Hier werd

een prachtige prestatie geleverd door ons JO9-1 team. 

Zij kwamen in de finale en streden mee om de bovenste 

plaats in sporthal “De Bengele”. Het resultaat was een 

prima derde plaats. Daar mogen we trots op zijn.

Uiteindelijk werd er toch nog een team van onze vereni-

ging najaarskampioen. Onze JO17-2 won verdiend de 

laatste competitiewedstrijd en behaalde hiermee het 

kampioenschap. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Inmiddels is er een begin gemaakt met de indeling van

de jeugdteams voor het volgende seizoen, altijd een

flinke klus. De komende tijd wordt er volop gevoetbald

en getraind. Doe je best en geniet van het plezierig met

je team bezig zijn! 

vOORbeReidinG nieuWe SeizOen

Onze jeugdcommissie is er elk jaar vroeg bij. Dat moet 

wel, wil men alles tijdig en goed geregeld krijgen. Het 

formeren van teams is één, maar de beschikbaarheid

van leiders en trainers is zeker zo belangrijk. Deze hebben

we nodig om onze jeugd weer een goed seizoen te

kunnen bieden. Daarom hopen we dat de goede leiders 

en trainers, die we nu hebben, ook het volgende seizoen 

van de partij zijn. Geef je wensen met betrekking tot 

teams en trainingen op tijd door.

Het zou prettig zijn als we weer nieuwe leiders / leidsters 

en trainers kunnen verwelkomen. Onze en uw jeugd heeft 

u nodig. Het definitief samenstellen van de teams is mo-

gelijk als je precies weet hoeveel spelers er beschikbaar 

zijn. Hoe eerder de jeugdcommissie dit weet, hoe beter zij 

aan de slag kunnen gaan met hun puzzel. 

Spelers die het lidmaatschap willen beëindigen dienen 

dit schriftelijk of per email te doen vóór 1 juni 2018. 

Een schriftelijke opzegging kan gestuurd worden naar: 

VV DESM, Postbus 10167, 6000 GD Weert. 

Per email afmelden kan via jeugd@desm.nl

LET OP: spelers die te laat worden afgemeld zijn de ge-

hele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd, 

dit conform de statuten/het huishoudelijk reglement.
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WiJziGinGen JO10 TOT en MeT JO12
Na de veranderingen van de spelregels bij de JO9-teams 

in het afgelopen seizoen, zijn het volgende seizoen de 

JO10 tot en met JO12 aan de beurt. 

De JO10 gaat (net zoals de JO9-teams nu) op een kwart 

veld spelen. Er zal gevoetbald worden met zes tegen zes 

spelers. De JO12-teams spelen acht tegen acht op een 

half veld met pupillendoelen. De JO13-elftallen blijven op 

een volledig veld spelen met grote goals.

Uiteraard zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot

de spelregels. De belangrijkste is toch wel dat de bal in-

gedribbeld mag worden bij vrije trappen, hoekschoppen

en wanneer deze buiten het veld terechtgekomen is.

De jeugdcommissie zal de leiders ruim van tevoren op

de hoogte brengen van de aanpassingen. De bedoeling 

van al deze nieuwigheden is vooral het plezier in het 

voetbalspelletje nog meer te vergroten. 

GezOchT: WedSTRiJdSecReTaRiS JeuGd
Ons bestuur zou heel graag op korte termijn deze

vacature willen invullen. Cor Scheepers heeft deze taak

jarenlang keurig uitgevoerd en heeft aangegeven te

stoppen (maar wel nog door te gaan als wedstrijdsecreta-

ris voor de senioren). Om goed voorbereid te zijn voor

het nieuwe seizoen is het wenselijk om op korte termijn 

een opvolg(st)er te vinden. Het bestuur en de jeugd-

commissie gaan graag met iemand, die interesse heeft,

in gesprek. Wil je iets doen voor onze club? Vind je het 

leuk om te communiceren en diverse zaken te regelen? 

Neem dan contact op met het bestuur of de jeugdcom-

missie.  Ken je iemand die interesse heeft? Geef dit gerust 

door. Meer informatie is te verkrijgen via info@desm.nl .

JeuGdPRinSen / PRinSeSSen
Vasteloavundj lijkt alweer heel lang geleden, maar we 

willen toch even kort terugblikken. Meerdere jeugdleden 

werden namelijk verkozen tot prins of prinses. Zo was 

Dana Swagten jeugdprinses bij de Zweeloeëre. Luca Vaes 

werd uitgeroepen tot jeugdprins bij de Spoeëkejaegers. 

Juwin Sijben mocht de jeugd van de Schaöpkes voorgaan 

en Pieter Camp was jeugdprins van IKC De Kerneel. 

Allen vervulden zij hun ambt met veel enthousiasme en 

plezier. Ze mogen terugkijken op een onvergetelijke tijd!
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een lager elftal te gaan. “Een keuze waar ik nu nog steeds 

moeite mee heb. Zeker omdat er in het jaar daarna meer 

spelers van mijn leeftijd naar de selectie kwamen. Spelen 

voor de hoofdmacht moet toch het streven zijn van de 

jeugd. Desondanks heb ik het geweldig naar mijn zin

gehad bij de lagere elftallen. In het 5e hadden we een

uitgebalanceerde mix van een aantal oudgedienden en 

enkele gretige jonge jongens, waaronder ikzelf. Na twee 

jaar is ons team samengevoegd met DESM 4 en heb ik

er nog een jaar gespeeld. Toen is DESM 3 op mijn pad

gekomen, een team waartegen niemand “nee” zegt.

Ik heb drie jaar mogen uitkomen voor FC Hollywood;

een schitterende periode”, aldus een zichtbaar vrolijke 

Frank die intussen vakkundig een chocolade paaseitje 

(melk) eet. 

“Na deze tijd ben ik even gestopt met zelf spelen. Vanaf 

mijn zeventiende heb ik me al beziggehouden met het 

trainen van jeugdteams. Uitdagend en dankbaar werk. 

Ik merkte dat ik me er steeds serieuzer mee bezig wilde 

“Dat Laura en ik op Molenakker zouden gaan wonen, 

had ik nooit verwacht. Ik ben op Leuken geboren en 

getogen en in eerste instantie waren we daar ook aan 

het zoeken naar een huis. Toen we dit voorbij zagen 

komen, waren we echter gelijk verkocht”, vertelt 

een enthousiaste Frank van Meijl. “Als kleine jongen 

woonde ik op de Hadsweg en ging ik met veel plezier 

naar Basisschool Leuken. Na school en in het weekend 

voetbalde ik met mijn vriendjes op de trapveldjes in 

de buurt. Uiteindelijk ben ik, samen met Rik Zentjens 

(FC Hollywood, red.), lid geworden van DESM. Hier 

mochten we onze opwachting maken in de E2 onder 

leiding van Peter van Dooren. Ik heb vervolgens alle 

teams doorlopen en zelfs een kampioenschap meege-

maakt in de C1. Meestal stond ik mid-mid, maar ik heb 

ook als links- en rechtshalf gespeeld. Het middenveld 

is toch “mijn” terrein. De mooie zaterdagen van vroe-

ger zijn me altijd bijgebleven en hebben er mede voor 

gezorgd dat ik zelf een actieve rol wilde gaan spelen 

in de ontwikkeling van de jeugd van de vereniging.” 

Het feit dat hij laat in het jaar verjaart (27 december, 

noteer het even op de kalender), betekende voor Frank 

dat hij vaak de oudste in zijn team was. Toen hij in de A1 

speelde, hield dit in dat hij de enige van zijn lichting was 

die de overstap naar de selectie moest maken. Dispensa-

tie was helaas niet mogelijk vanwege de reden dat er in 

de 1e klasse gevoetbald werd. Frank speelde met veel ple-

zier in de selectie, maar besloot na een jaar toch om naar 

“Gun de JeuGd de TiJd OM zichzelf
Te OnTPlOOien en Je zulT zien daT diT 
OP de lanGe TeRMiJn TOT POSiTieve 
ReSulTaTen GaaT leiden.” 
Interview met Frank van Meijl
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gaan houden.” Toen hij gevraagd werd als trainer van de 

B1, besloot hij zich hier dan ook volledig op toe te gaan 

leggen. “Ik had het geluk dat ik daarnaast samen met 

Rene Pouwels leiding mocht geven aan de selectie. 

Een mooie periode, waarin ik ontzettend veel geleerd 

heb. Het belang van een gedegen voorbereiding en

een goede wedstrijdbespreking heb ik zijn vruchten

zien afwerpen toen we met DESM 1 kampioen werden.

Dat kampioensfeest zit nog vers in mijn geheugen, wat 

een ontlading! Aan Roel Nabuurs heb ik vervolgens ook 

een fantastische leermeester gehad.” 

Na twee jaar stopte Frank als leider bij de selectie om

de A1 te gaan trainen en dat doet hij momenteel nog 

steeds. Het werken met jonge mensen geeft hem veel 

voldoening. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in 

het dagelijks leven docent Economie en Ondernemen

is op Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard.

“Ik zie aardig wat overeenkomsten tussen het lesgeven 

aan een klas en het geven van training aan jonge spelers. 

Het aantrekkelijk maken van de te leren stof, de manier 

van communiceren, het gericht met jongeren kijken 

naar de toekomst en een carrièrepad (vervolgopleiding) 

uitstippelen en de aandacht voor het individu; allemaal 

zaken die zowel in het klaslokaal als op het veld aan bod 

komen. Met de Werkgroep Voetbalzaken zijn we bin-

nen de club bezig met het organiseren van aanvullende 

activiteiten voor de jongere garde. We merken dat het gat 

tussen de jeugd en de senioren behoorlijk groot is. Op 

dit gebied valt er veel winst te behalen, daar ben ik van 

overtuigd.” Denk bijvoorbeeld aan de uitstroom van leden 

die na de A stoppen, omdat er onduidelijkheid bestaat 

over het “volwassen” voetbal. Bij velen leeft het idee dat 

er buiten de selectie weinig voetbalplezier te behalen 

valt, maar het tegendeel is waar. “Daarom willen we er 

voor zorgen dat er meer spelers, die de selectie niet halen, 

behouden blijven voor de lagere elftallen”, vervolgt hij. 

“Hier zijn we mee bezig, bijvoorbeeld door het samenstel-

len van een nieuw team dat net onder de selectie komt 

(en wel de kans krijgt om mee te trainen met de selectie). 

“Bovendien zijn we sinds vorig seizoen gestart met een 

minicompetitie voor leden onder de 23 jaar. Een keer in 

de zes weken worden er op dinsdagavond wedstrijden 

gespeeld tegen soortgelijke teams van andere vereni-

gingen. In totaal doen er vier teams mee. Dit is voor onze 

leden, die de potentie hebben om de selectie te halen, 

een goede manier om geleidelijk de overgang naar de 

senioren te kunnen maken. Voor de jongere selectiespe-

lers is het een leerschool om te ervaren hoe het is om een 

jong team op sleeptouw te moeten nemen.” Binnen DESM 

worden de plannen van de werkgroep sowieso volop 

gestimuleerd, vindt Frank. “De club hecht veel waarde 

aan de jongere leden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan 

het Jeugdopleidingsplan dat erop gericht is trainers en 

leiders een handreiking te geven om de jeugd op een 

deskundige,uniforme manier op te leiden.”

Al met al heeft Frank het prima naar zijn zin en ziet hij 

voldoende uitdagingen voor de toekomst. “DESM is een 

mooie club waar saamhorigheid voorop staat. Zowel 

binnen als buiten de lijnen heerst er een gezellige sfeer. 

We zijn eigenlijk één grote, warme familie. Ik ben dank-

baar voor de kansen die ik gekregen heb en krijg om me 

te ontwikkelen. Momenteel zit ik goed op mijn plek en 

heb ik de ruimte om te groeien. Ik wil graag mijn steentje 

bijdragen om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig met de 

jeugd blijven omgaan. Gun ze de tijd om zichzelf te ont-

plooien en je zult zien dat dit op de lange termijn tot posi-

tieve resultaten gaat leiden. De jeugd heeft de toekomst!”
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PReSTaTieS SeniORen

We kunnen er niet omheen. Centraal staat toch die 

laatste plek met (op dit moment) 0 punten van ons 

eerste elftal. Het wordt op deze manier wel erg 

moeilijk om zicht te houden op klassebehoud via 

bijvoorbeeld nacompetitie. Al vanaf de seizoens-

start wil het maar niet lukken. We kwamen terecht

in een mallemolen van geen succes, geen vertrouwen, 

blessures, onderlinge irritaties en het ontbreken van 

een klik met de trainer. 

Gelukkig beschikken we bij DESM over clubmensen die 

proberen om aan deze moeilijke periode een positief 

vervolg te geven. Joop Faessen heeft samen met Rolf 

Bonten, Eric Lenders en Remon Moonen de handschoen 

opgepakt. Zij doen hun uiterste best om onze selectie

op een goede manier de rest van het seizoen te laten

af-maken. Voor ons 1e wordt dat heel lastig, ons 2e doet 

het geweldig in een pittige klasse. De uitdaging voor al 

onze selectiespelers is om er voor te blijven gaan. Elkaar 

te steunen en niet af te vallen. Kijk altijd eerst zelf in de 

spiegel voordat je met dat vingertje naar anderen wijst. 

Als het op het einde van het seizoen niet is gelukt om 

de 3e klasse te behouden is dat geen onoverkomelijk 

probleem. Je moet elkaar dan wel recht in de ogen kun-

nen kijken. Samen feesten, maar ook samen tegenslagen 

incasseren. De overige teams hebben op dit moment hun 

eerste wedstrijden na de winter afgewerkt, veel nieuws is 

er dus nog niet te melden.

WiST u daT...

…ons 2e elftal inmiddels de koppositie heeft ingenomen 

bij de clubcompetitie van onze vereniging? Tussenstan-

den worden regelmatig via onze site bekend gemaakt.

…je op maandag tussen 18:00 en 19:00 uur terecht kunt 

op ons sportpark voor het blessure inloopspreekuur? 

Joost Philipsen of Kevin Meijer staan voor je klaar.

... ons VE-2 team op zondag 4 februari een vriendschap-

pelijk potje speelde tegen de veteranen van Spaubeek? 

Dit alles voorafgaand aan de wedstrijd van ons eerste 

tegen Spaubeek. Het was en bleef gezellig met een lange 

nazit in onze kantine. Jammer dat de feestvreugde niet 

verhoogd kon worden door het behalen van puntjes door 

ons eerste. 

….Ed Cuypers terecht werd uitgeroepen door het VE2-

team als voetballer van het jaar? Dat gebeurde tijdens 

een uitnodigend programma waarbij het team zelfs op 

bezoek ging in onze oude kantine aan de Koekoeksweg. 

Daar werden we verwelkomd door gastheer Riny Rutjens. 

De titel is trouwens elk jaar felbegeerd. 

…Bryan van Hove (de zoon van Eddy) dit seizoen als 

stageopdracht de circuittrainingen voor onze JO9-teams 

voorbereidt? Elke woensdag wordt aan al onze F-teams 

een menu van vijf verschillende trainingsonderdelen 

voorgeschoteld. Alle spullen staan klaar, er wordt uitleg 

gegeven en na een 10-tal minuten wordt er gewisseld. 

Bryan doet dit prima en kan voorlopig nog met zijn op-

dracht nog aan de slag. Chapeau!

…Mart onze kantine steeds weer heel creatief en mooi 

aankleedt? Er is veel aandacht aan besteed en het ziet er 

prachtig uit. Mart, bedankt! 

…het Moeësdiêk Pro Cycling Team met een delegatie 

deelnam aan Vlaanderens mooiste? Uiteraard zijn we 

weer benieuwd naar de sterke verhalen. 
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SPOnSORnieuWS

RabObanK clubKaS caMPaGne
Ook dit jaar organiseert de Rabobank Weerterland en 

Cranendonck deze campagne. Er wordt hier 125.000 euro 

voor beschikbaar gesteld. Uiteraard doet DESM weer mee. 

Leden van de Rabobank mogen van 8 tot en met 23 mei 

stemmen op hun favoriete vereniging. Iedere stem is geld 

waard. U steunt DESM toch ook? Nodig vrienden en fami-

lieden vooral uit om hetzelfde te doen. We kunnen deze 

bijdrage goed gebruiken voor de inrichting van onze 

oefenhoek als trainingsveldje. 

SPOnSORacTie enRO eneRGy
Enro Energy doet alle sponsoren van DESM een uitste-

kend voorstel. Bespaar op uw energiekosten, ongeacht 

uw leverancier! Maak een afspraak met adviseur Roy 

Willekens voor een onafhankelijk advies en ontvang een 

dinerbon van collega sponsor Ristorante Porta Mosa. 

Voor elke sponsor die van de diensten van Enro Energy 

gebruik gaat maken, ontvangt DESM een vergoeding.

 

SPOnSORuiTSTaPJe
Dit jaar staat er weer een mooi uitstapje op het pro-

gramma. Het plan is om een voetbalreisje te organiseren 

naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga: Borussia 

Mön-chengladbach tegen Hertha BSC. Op zaterdag 7 april 

wordt deze wedstrijd gespeeld. Er is meer dan voldoende 

belangstelling van de sponsors om op dit mooie aanbod 

in te gaan. Veel plezier alvast toegewenst. 

ReclaMebORden
Met regelmaat komen er sponsoren bij. We doen een 

beroep op onze leden om actief mee te denken en te 

werken bij de werving van nieuwe sponsoren. Heb je

een tip? Geef dit door aan onze sponsorcommissie.  

TeRuGbliK MOeËSdiÊKbal
Op 2 februari werd Yaël Tuasuun uitgeroepen tot

Moeësdiêkpreens 2018. Samen met zijn adjudanten 

Jasper Bokken, Tim Jacobs en Kris Lenaers ging hij ons

die avond voor met veel muziek en plezier. Onze hoog-

heid is werkzaam bij Dwars Makelaars in Weert. Van maan-

dag tot en met vrijdag (en vaak nog op zaterdag) hijst 

hij zich in het pak om huizen te verkopen in het Weertse. 

Vandaar dat hij de “Orde van ut Sliepske” heeft ingesteld. 

Ook met de saamhorigheid binnen de Moeësdiêk is 

Yaël I al geruime tijd bekend. Met dit in het achterhoofd 

werd zijn devies: “Moeësdiêk gae hooft-j uch neet te 

schaame, vae doon ut allemaol saame.”

Na de uitroeping en receptie was het aan DJ Stijn Broods 

om de stemming erin te krijgen en te houden, iets wat 

hem ook dit jaar weer prima is gelukt. Optredens van

Patrick Hendrikx en Moerepetaazie, met Rogstaekers-

preens Phil I in de gelederen, zorgden dat het dak eraf 

ging. We kunnen weer terugkijken op een GEWELDJIG 

fieëst!!! Via deze weg willen wij alle vrijwilligers, in het

bijzonder Yannick van café Jonas, en jullie allemaal

bedanken voor een prachtig Moeësdiêkbâl. We kijken

nu alweer uit naar volgend jaar!
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bezOeK bRand bieRbROuWeRiJ
Op zaterdag 27 januari vertrok een goedgevulde bus

vol DESM‘ers richting Wijlre voor een rondleiding in de 

Brand Bierbrouwerij. Het werd een zeer prettige middag. 

De ontvangst was hartelijk (koffie en vlaai), de rondleiding 

verhelderend en interessant en de proeverij was uit de 

kunst. In het proeflokaal konden er naar hartenlust allerlei 

speciale bieren worden “gepreufd” en daar werd dan ook 

gretig gebruik van gemaakt. Vervolgens werd dit bezoek 

in een nabijgelegen brasserie afgesloten. Het was kortom 

een gezellig middagje uit, iedereen heeft genoten. 

vOeTbalquiz 20 aPRil
Het zal menig discussie losmaken en iedereen heeft

een mening, maar: wie heeft de meeste voetbalkennis?

Op vrijdag 20 april kunnen de hersenen weer worden

gekraakt en wordt de kennis op de proef gesteld.

Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan vanaf

19:30 uur, de aanvang van de quiz is 20:00 uur. 

in MeMORiaM

annie ScheePeRS-Meulen 
Op de dag dat ze 90 jaar werd, is ze ingeslapen. De 

moeder van Cor is altijd erg betrokken geweest bij onze 

club. Haar man Ber was lid vanaf de oprichting. Hij heeft 

voor DESM altijd klaargestaan. Annie is onze club tot het 

laatste moment blijven volgen. 

fRiTS ROOSen
In Frits verliest onze club een markante persoonlijkheid. 

Hij leefde volop mee met het wel en wee van zijn club. 

Voor zijn Moeësdiêk stond hij altijd klaar als er een beroep 

om hem werd gedaan. Als kassaman, als medewerker op 

onze accommodatie op de maandag en woensdag en als 

bonnenverkoper bij al onze feestpartijen. De prestaties 

van ons eerste volgde hij op de voet. 'Knôterend' als

het weer eens tegen zat. In 2000 werd Frits verkozen tot

Moeësdiêker van het jaar. 



Winnen is een keuze die we allemaal 

graag maken. Samen met u willen we 

een sterk team vormen. Wij geven de 

strakke voorzet, zodat u gemakkelijker 

kunt scoren op financieel gebied. 

Winnen is 
     een keuze!
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