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VOORWOORD
De inkt van ons vorige nummer in maart was nog niet

Voorlopig moeten we voorzichtig zijn en blijven. Want

droog of COVID-19 legde alles stil. Geen trainingen

de realiteit toonde ons hoe heftig het virus toesloeg.

meer, geen wedstrijden, de hoeëskamer ging op slot,

Gelukkig kunnen Ati, Anja, Ernst en Rob het allemaal

er was geen afsluiting van het seizoen en er waren

nog navertellen. Treffend formuleerde Rob het in een

geen kampioenen/degradanten. De poort werd defi-

interview in het Weerter magazine. “Corona maakt geen

nitief gesloten tot nader order. In allerijl werd er in het

onderscheid. Het kan iedereen gebeuren! Dus ben voor-

clubblad nog een brief opgenomen om uit te leggen

zichtig en houd je aan de richtlijnen.”

dat ook onze feestweek van begin juni niet kon doorgaan vanwege alle maatregelen. Uitstel tot (hopelijk)

Terecht dat we positief (met de voorzichtige rem erop)

volgend jaar.

doorgaan. Ook dit overleven we en hoe we er samen uitkomen ligt aan ons. Daarom deze uitgave. Alle belangrijke

De wereld werd stil. Straten waren leeg. Heel voorzich-

informatie is verzameld. Iedereen wordt bijgepraat. Neem

tig werden de noodzakelijke dingen gedaan. Je mocht

hier goede nota van. En volg ook onze site.

elkaar alleen op afstand ontmoeten. Dat was toch wel
heel raar en pijnlijk. Geen feestjes, geen sociale con-

Als redactie hebben wij ervoor gekozen om in deze

tacten; verjaardagen werden overgeslagen. Voorzich-

editie van het clubblad geen interview op te nemen. Het

tig wandelde je langs ons mooie sportpark dat er zo

interview is altijd een mooie gelegenheid om iemand, die

verlaten bij lag.

veel voor onze vereniging betekent, in de schijnwerpers
te zetten. Op dit moment vinden wij het echter belangrijk
dat deze schijnwerpers op onze club en haar toekomst

Inmiddels krabbelen we weer overeind. Door de corona-

gericht worden. In dit clubblad staan we dan ook her en

crisis besefte je wat je allemaal miste. We maakten er het

der stil bij de gebeurtenissen van de afgelopen maanden

beste van. Op het moment dat het weer kon, werden de

en het effect hiervan op onze vereniging. Verder stelt

trainingen van de jeugd, de onderlinge wedstrijdjes op de

onze nieuwe Kantine-commissie zich voor, kijken we

zaterdag en de trainingen van de senioren weer hervat.

vooruit naar het nieuwe seizoen en worden er de nodige

Het terras van onze kantine mocht weer gebruikt worden.

huishoudelijke mededelingen gedaan.

Wel volgens het corona-protocol. Met dank aan de mensen die dit allemaal zo goed en duidelijk regelden. Het

DESM bestaat al 75 jaar. Dit hadden we uiteraard

samenzijn en elkaar weer ontmoeten zijn erg belangrijk

graag gevierd met iedereen die de club een warm hart

voor onze club. Want er is ook een tijd na corona. En wat

toedraagt. We zijn een gezonde vereniging; stevig veran-

er in al die 75 jaar is opgebouwd mag niet verloren gaan.

kerd in het verleden en met een duidelijke visie voor de
toekomst. Hier mogen we met zijn allen trots op zijn.

Zo wordt ook alles voor het nieuwe seizoen voorbereid.

Het verenigingsleven heeft enkele maanden op een laag

Natuurlijk met een dikke kriebel in de buik. Gaat het echt

pitje gestaan, maar de vlam is niet gedoofd. Het saam-

lukken? Want de onzekerheid blijft. Kan alles in het nieu-

horigheidsgevoel dat zo typerend is voor DESM, blijft

we seizoen als vanouds van start gaan? Hopelijk wel. Maar

ook na deze periode bestaan. Mogelijk zelfs sterker dan

twijfels blijven en wie weet wat er nog kan gebeuren.

voorheen; laten we daar samen voor gaan.
Door Eendracht Sterk, Moesdijk!

U kunt ons vinden in de Muntpassage tegenover
de draaideur bij ingang Taverne d’oude Munt.
Muntpassage 23, Weert | T 0495-537577
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ONZE 75-JARIGE JUBILARISSEN
Zoals gezegd bestond DESM op 1 juli 2020 precies 75
jaar. Twee leden zijn er al vanaf de start bij en dat is
toch wel uniek! Door het corona-gebeuren konden ze
niet gehuldigd worden tijdens onze feestweek, maar
onze voorzitter Hugo en beoogd voorzitter Remon
waren op 1 juli present om op twee adressen de deurbel te laten klinken en onze twee jubilarissen thuis te
verrassen met een felicitatie op afstand. Beide heren
waren 75 jaar geleden woonachtig op de Moeësdiêk,
het gebied tussen de Roermondseweg en de
Koekoeksweg, doorsneden door de spoorlijn.

TOON VAN GENEYGEN (Toon van de “keevit”)

PIERRE VERSTAPPEN

Toon was jarenlang een steunpilaar als keeper van ons

Ontegenzeggelijk onze mister Moesdijk. Op jeugdige

eerste elftal. Op alle beginfoto’s van ons eerste team is hij

leeftijd werd Pierre al lid. Na enkele jaren stroomde hij al

terug te vinden. De eerste kampioenschappen van ons

meteen door naar het eerste elftal. Een echte stopper-

eerste en tweede elftal maakte hij mee. Legendarisch wa-

spil. Vanaf 1956 maakte hij deel uit van het bestuur als

ren toentertijd de wedstrijden tegen Oda en Merefeldia.

penningmeester. Dat zou hij 45 jaar blijven. Daar bleef

Zeer spannend en druk bezocht. Toon bleef actief, al deed

het niet bij. Hij was jeugdleider, jeugdtrainer, zat in het

hij door de jaren heen steeds stapjes terug. Na het eerste

jeugdbestuur, was organisator van het kienen, leider van

en tweede elftal volgden de lagere elftallen en de vetera-

het 1e , betrokken bij activiteiten als het familietoernooi

nen. Een tijdje was hij ook nog lid van de elftalcommissie,

en medewerker bij de Vut-ploeg. Kortom, hij was (haast)

die wekelijks alle teams samenstelde voor de zondag.

overal bij betrokken. Lange tijd bleef hij zelf actief als spe-

Stilletjes trad Toon terug. Zijn actieve periode sloot hij af.

ler. Ook bij de veteranen speelde hij nog lang zijn partijtje

Maar hij bleef DESM trouw. Als supporter en later steeds

mee. Voor die enorme staat van dienst is Pierre terecht

meer op afstand. Al die tijd bleef hij wel lid tot op de dag

veelvuldig in het zonnetje gezet. Hij ontving een Konink-

van vandaag. Proficiat!

lijke onderscheiding, de penning van verdienste van de
gemeente Weert, KNVB-spelden, hij werd ons eerste lid
van verdienste en het eerste erelid. Pierre bleef altijd een
aandachtig supporter en toeschouwer van alle DESMactiviteiten en wedstrijden. Vergaderingen en belangrijke
momenten liet hij niet voorbijgaan. Hij was er altijd. Zijn
realistische en eerlijke kijk op de gang van zaken blijven
tot op de dag van vandaag. De laatste tijd beginnen de
jaren te tellen en fysiek lukt het niet allemaal meer zoals
hij zou willen. De donderdagse kaartavond moet hij helaas aan zich voorbij laten gaan. Pierre, wederom bedankt
voor al jouw inzet voor je club en gefeliciteerd!

BESTUURLIJK NIEUWS
Wat leven we toch in een rare wereld. Een rare wereld

Direct aan het begin van de crisis, in maart, hebben we

waar we toch ook wel, heel stiekem, een beetje aan

als bestuur onze liquiditeit goed bekeken en daarnaar

wennen. Van vrijwel niets mogen en kunnen naar het

gehandeld aan de hand van een opgestelde liquiditeits-

touw een beetje laten vieren, met de nodige aanpas-

begroting maart-augustus 2020. Zeker het gemis van de

singen.

inkomsten uit onze kantine baarde ons zorgen.
Noodgedwongen hebben we maatregelen genomen

Ook op voetbalgebied is er natuurlijk veel veranderd. We

om straks in augustus/september een nieuw seizoen te

zijn heel erg blij met het begrip en de medewerking van

kunnen opstarten. De volgende zaken hebben we onder

iedereen. Het “spelen” van politieagent was vaak lastig. Dit

andere opgepakt:

ligt niet in onze aard. Maar het was wel broodnodig om te

•

contact met de gemeente Weert ten aanzien van een
versoepeling van de betalingsverplichtingen

mogen blijven voetballen. En dat was het uitgangspunt:
zo veel mogelijk, met in achtneming van de regels, voet-

•

hetzelfde bij de KNVB

ballen en trainen. Hierbij werden we goed ondersteund

•

overleg met de brouwer en drankenhandel om ongebruikte producten te retourneren

door de gemeente. Als voetbalfamilie zien we het als onze
plicht om alle leden veilig te houden, al voelde het soms

•

onderzoek opgestart of de NOW-regeling voor ons
van toepassing is

niet goed om iemand van het park te sturen. Maar nogmaals: het uitgangspunt was om zoveel mogelijk leden te

•

aanvraag TOGS-vergoeding

laten voetballen.

•

aanvraag Rabobank Coöperatief Fonds

•

bevriezing van de vrijwilligersvergoeding

Hier hebben we vooral veel te danken aan de corona-

•

overleg over uitbetaling diverse kosten

werkgroep. Een speciaal woord van dank gaat uit naar

•

diverse zaken tijdelijk stopgezet, zoals het muzieksysteem en het legen van de vuilcontainer

Kevin Meijer. Kevin was/is aanspreekpunt, heeft de
contacten met de gemeente onderhouden, heeft het

•

minimaliseren voetbalgerelateerde uitgaven

voortouw genomen in het schrijven van het protocol en

•

het in kaart brengen van plannen/ideeën waar uit-

heeft er voor gezorgd dat alles zo goed mogelijk verliep.

gaven aan verbonden zijn en deze vooruitschuiven

Kevin: dankjewel!
We hebben hier met zijn allen hard aan gewerkt, een

CORONACRISIS EN ONZE FINANCIËN

dankwoord is dan ook zeker op zijn plaats aan al die

Naast de vele consequenties voor de gezondheid en op

mensen die ons geholpen hebben en begrip hadden voor

maatschappelijk gebied, heeft deze crisis nogal wat fi-

onze situatie!

nanciële onzekerheden en zorgen met zich meegebracht,
ook binnen onze club. Dit is voor nu en voor in de nabije

Momenteel, op 15 juli, kunnen we melden dat het ons

toekomst nog een groot aandachtspunt.

hierdoor gelukt is om de benodigde basis te realiseren,
zodat we aan onze financiële verplichtingen kunnen

Primair is het voor ons van belang dat alle leden kunnen

voldoen en het voetbaljaar kunnen starten. Maar we zijn

blijven voetballen. Hiervoor hebben we jaarlijks financi-

er nog niet. Zoals jullie kunnen begrijpen blijft de on-

ële middelen nodig. Om een seizoen te draaien en aan

zekerheid bestaan. Hoe gaat het straks bijvoorbeeld met

alle verplichtingen te kunnen voldoen is er een minimaal

de kantine-inkomsten?

bedrag voor aanvang van de competitie nodig.

Ook onze sponsoren maken een moeilijke periode door

De komende tijd zal er veelvuldig overleg zijn, zodat

en hun prioriteit is het draaiende houden van hun bedrijf.

Remon zijn taak vloeiend kan oppakken in november.

Sponsoring is dan even niet belangrijk. Als club realiseren

Daarnaast zijn penningmeester Huub en beoogd pen-

we ons heel goed dat de consequenties voor ons niet te

ningmeester Joey gestart met de overdracht. Een hele klus

vergelijken zijn met de consequenties voor een bedrijf en

in deze moeilijke tijd, maar absoluut een goede leerschool

eventuele werknemers. Natuurlijk hopen we dat al onze

omdat er goed en kritisch naar alles gekeken moet worden.

sponsoren goed door deze crisis heen komen en zullen

Joey is al gestart met het vullen van alle financiële data in

we, daar waar we kunnen, ondersteunen.

Sportlink, van waaruit straks alles automatisch zal verlopen.
Heel veel is in deze al afgerond en dat geeft rust. Momen-

Onze leden zijn ons trouw gebleven, enorme dank hier-

teel maken ze samen de jaarstukken van het afgelopen

voor! In augustus/september wordt de contributie weer

jaar in orde en zijn ze gestart met de begroting voor het

geïnd met daarbij de in 2019 goedgekeurde contributie-

komende voetbalseizoen. Een hele klus. Als straks de

verhoging van € 1,00 per maand voor junioren en € 2,00

benoeming officieel is, zullen Hugo en Huub niet zomaar

per maand voor senioren. We hopen dan ook dat ieder-

van het toneel verdwijnen; zowel Remon als Joey kunnen

een onze club trouw blijft.

rekenen op hun steun en hulp wanneer dat nodig is.

In de komende maanden moet duidelijk worden of onze

75 JAAR DESM, TOCH EEN “FEESTJE”

financiële huishouding zich voldoende herstelt, zodat we

Jammer genoeg kon ons grootse jubileumfeest niet door-

op een goede manier het nieuwe voetbalseizoen 2020-

gaan. Inmiddels is al bekend dat het feest, met vrijwel

2021 door kunnen komen. Maar het belangrijkste is dat

hetzelfde programma, een jaar verschoven is. Echter, dit

we er voor elkaar zijn. Dat we samen gezond blijven en

jaar bestaan we 75 jaar (op 1 juli 1945 was de oprichtings-

samen kunnen blijven voetballen. Want ook in moeilijke

dag) en we vinden als bestuur dat we dit toch niet onop-

tijden geldt: “Dan mojjae beej de Moeësdiêk zeen!” en

gemerkt voorbij mogen laten gaan. Op 1 juli zijn Hugo

“Door eendracht staan we samen sterk!”

en Remon naar onze twee 75-jarige jubilarissen geweest
(zie elders in de Umbelder) en voor wie het filmpje gemist

OVERDRACHT VAN START

heeft: we zijn voornemens om toch een “coronaproof”

In maart is Stan Rademakers gestart als lid van het be-

feestmoment te kiezen. Een dag (nog nader in te vullen)

stuur. Meteen op een goed moment, want in zo’n drukke

en avond om middels een kleine receptie toch de felicita-

en onvoorspelbare periode is het belangrijk dat we met

ties voor dit 75-jarig jubileum te mogen ontvangen, onze

zijn allen de focus houden. Er zijn werkzaamheden ver-

twee speciale jubilarissen te feliciteren en tevens afscheid

deeld, vooral met het oog op het moment dat voorzitter

te nemen van enkele personen die zijn gestopt of bin-

Hugo en penningmeester Huub gaan stoppen (novem-

nenkort gaan stoppen. We denken aan, en hopen op, een

ber 2020, aan het einde van de jaarvergadering).

mogelijkheid eind september en dan willen we de club
en de jubilarissen een speciaal cadeau aanbieden. Jullie

Hugo en Remon zijn gestart met de overdracht en het

horen hier tijdig van.

uitkristalliseren van de werkzaamheden van de huidige
voorzitter naar die van de nieuwe. Hierdoor worden

Rest ons nog iedereen een fijne vakantie te wensen. Een

diverse werkzaamheden in overleg verschoven binnen

vakantie die er iets anders uit zal zien als andere jaren.

het bestuur of naar een commissie.

Blijf vooral gezond en tot in augustus!

Uw feest of evenement zonder zorgen
tot in de puntjes geregeld!

Dranken - Verhuur - Evenementen

fullevents.nl
Jesse Smeets Oogststraat 2 Weert, telefoon +31 (0)6 30 01 59 41

WEERT
T. 0495 - 55 19 23
M. 06 - 543 46 737

WWW.WIEGERMARTENS.NL

VERRASSENDE KLASSE-INDELING DESM 1
De klasse-indelingen voor de selectieteams zijn

Enkele oefenwedstrijden zijn gepland.

bekend. Voor ons eerste elftal kwam er toch een

Za. 22 augustus 17.30 uur DESM 2 – DFO’20 2

onverwachte samenstelling uit de bus. Deze willen

Za. 22 augustus 19.45 uur DESM 1 – DFO’20 1

we u niet onthouden. Ons tweede elftal komt nage-

Di. 25 augustus 20.00 uur DESM – Horn

noeg in dezelfde klasse uit als het vorige seizoen.

Do. 27 augustus DESM 2 - ??

De indeling voor de overige teams wordt binnenkort
bekend gemaakt.

Lagere elftallen en veteranen
De lagere elftallen starten op zondag 16 augustus met
de trainingen, de veteranen op donderdag 20 augustus.

Indeling eerste elftal (Vierde klasse D)

Vervolgens zal er door de lagere elftallen en de veteranen

Bieslo, FC Cranendonck, DES Swalmen, DESM, DFO ’20

worden getraind op donderdagavond vanaf 20.00 uur.

(door fusie tussen Ell, Hunsel, Kelpen en Grathem ontstaan), EMS, SV Heythuysen, Horn, SV Laar, Maarheeze,

Bekerwedstrijden

FC Maasgouw, FC Oda, Roerdalen en Roggel.

Alle teams starten met de bekerwedstrijden op zondag 30
augustus. De overige data zijn zondag 6 en 13 september.

START TRAININGEN EN OEFENPROGRAMMA

Voor de veteranenteams worden enkele onderlinge wedstrijden georganiseerd op zondag 30 augustus en op 6 en

(onder voorbehoud)

13 september. Steeds om 9.30 uur.

Selectie

Competitie

Op zondag 9 augustus om 10 uur hervat onze selectie de

Voor alle teams start op zondag 20 september de com-

trainingen voor het nieuwe seizoen. Voorts wordt er elke

petitie. Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat

dinsdag- en donderdagavond getraind. Op zaterdag 15

alles “normaal” blijft en we niet verrast worden met een

augustus vindt er een trainings- en activiteitendag plaats.

heropleving van het coronavirus.
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ACCOMMODATIE

JEUGDNIEUWS

Alhoewel de poorten van ons sportpark waren ge-

In augustus gaat ook voor de jeugd een nieuw seizoen

sloten, werd er toch volop aandacht besteed aan het

van start. Met veel nieuwe teamindelingen en nieuwe

onderhoud. Allereerst kregen onze velden dit jaar al

gezichten, ook bij de leiding. Hieronder vinden jullie

vroegtijdig hun jaarlijkse grote onderhoudsbeurt. Zo

de belangrijkste informatie.

lang hebben de velden nog nooit kunnen herstellen,
dus kunnen we rekenen op stevige grasmatten voor

Startdag

het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 22 augustus vindt de jaarlijkse startdag
plaats. De uitnodiging hiervoor staat verderop in deze
Umbelder en op onze website.

De goals van de twee grasvelden werden door Bert, Mart
en Cor al heel snel verwijderd en aan een grote onder-

Trainingsschema

houdsbeurt onderworpen. Een heel groot karwei, waar

Het trainingsschema is iedereen toegestuurd. We starten

menig uurtje aan moest worden besteed. Tegelijkertijd

met de trainingen vanaf maandag 24 augustus (behalve

werden de goals mooi opgeschilderd. Inmiddels zijn ze

JO19 en JO17 hier zijn aparte afspraken over gemaakt).

misschien alweer teruggeplaatst.
Handleiding trainers en leiders
De drie genoemde mensen hebben in de gehele corona-

De leiders hebben allen een informatiegids toegezonden

periode goed op ons sportpark gepast en alle noodzake-

gekregen. Hierin staan ook de contactgegevens van de

lijke opruimings- en onderhoudswerkzaamheden verricht.

coördinatoren vermeld. Neem deze gids goed door!

Zo bleef alles keurig in orde. Geweldig heren!
Team- en competitie indelingen
Onze maandagse groep Vutters moest even pas op de

De teamindelingen zijn reeds op onze site gepubliceerd.

plaats maken als risicogroep. Heel geleidelijk vonden ook

De KNVB maakt op vrijdag 21 augustus de klasse-

zij de weg weer terug. Medio juli werd er een gezamenlijk

indelingen bekend voor de najaarscompetitie.

koffiemoment (met vlaai) ingepland. Ook zij zullen binnenkort hun wekelijkse klusmoment weer kunnen gaan
oppakken.

EVEN VOORSTELLEN:
DESM KANTINECOMMISSIE
Stel je voor: je krijgt de vraag voorgelegd om de kan-

alleen in stand kunt houden als je iets samen doet. Door

tine van voetbalvereniging DESM te beheren. Deze

de werkzaamheden onder ons vieren op te splitsen

vraag is door het bestuur van onze vereniging aan ons

durven we deze klus aan te gaan en willen we voor alle

gesteld en dit hebben we uiteraard serieus in overwe-

(jeugd)leden, ouders, sponsoren, kortom voor iedereen

ging genomen, alvorens tot een antwoord te komen.

die onze kantine bezoekt, dezelfde warme huiskamersfeer
proberen te creëren die Annie en Wil wisten te scheppen.

Sinds de opening van de nieuwe kantine hebben Annie

Alleen kun je zoals gezegd niets en daarom zijn wij zeer

en Wil Berben een ruimte gecreëerd die terecht als 'de

blij dat de mensen die samen met Annie en Wil de inde-

Hoeëskamer' kan worden aangeduid. In een ongedwon-

ling voor het personeel gemaakt hebben, ook nu weer

gen setting hebben zij er voor gezorgd dat ieder een

hebben toegezegd om dit voor het komende seizoen te

goed glas drinken, kop koffie en op gezette tijden ook

doen. Zo zullen Carin Jacobs, Ruben van den Heuvel, Joeri

een lekker gerecht kreeg voorgeschoteld. Zoals bijvoor-

Teeuwen en Karin en Frank van Ratingen de mensen weer

beeld tijdens de laatste donderdag van de maand, wan-

gaan benaderen die op donderdag, zaterdag of zondag

neer het 'Annie’s special' avond was. De kantine werd dan

de kantine zullen draaien. Velen van hen hebben geluk-

drukker bezocht dan op een reguliere donderdag. Niet

kig al weer een toezegging gedaan, maar aanvulling blijft

gek als je ziet wat er in die jaren op culinair gebied voorbij

welkom. Ook Wil en Annie hebben aangegeven dat er,

kwam. Ga daar maar eens proberen een goed vervolg aan

waar mogelijk, een beroep op hun gedaan mag worden.

te geven!

Iets waarvan we zeker gebruik zullen maken.

Toch gaan we de uitdaging aan! Wij, Cor Scheepers, Peter

Hoe ziet de taakverdeling er in het kort uit?

Wulms, Henrie Peeters en Eric Lenders zijn voor de meeste

Cor Scheepers is de financiële man van ons vieren. Tevens

Moeësdiêkers geen onbekenden en hebben ieder voor

verzorgt Cor samen met Peter Wulms de inkoop en het

onszelf al diverse taken op ons genomen, maar nog nooit

logistieke gebeuren van onze kantine. Daarnaast draagt

de kantine-activiteiten en dat maakt het tot een mooie

Peter zorg voor het dagelijkse onderhoud. Henrie is het

uitdaging! In een normale situatie is dit al geen kleinig-

aanspreekpunt voor de mensen die de personele plan-

heid en nu met de nieuwe regelgeving wordt dit niet

ning verzorgen. Eric tenslotte is het aanspreekpunt voor

eenvoudiger. Voor de goede orde: wij zullen ons uiteraard

activiteiten waarvoor men de kantine wil benutten, zoals

aan de regelgeving conformeren en zullen u via onze

vergaderingen en teambesprekingen. Tevens sluit hij

website op de hoogte houden van de consequenties voor

namens de kantinecommissie aan bij de activiteitencom-

ons en voor jullie als gasten.

missie en is hij aanspreekpunt voor de leveranciers.
Dit is in het kort een uiteenzetting van onze taken.

De reden dat we met zijn vieren ja hebben gezegd is even
simpel als kort. We doen dit uiteraard omdat we er veel

Wil jij ook je bijdrage leveren in onze kantine of in de keu-

zin in hebben en uit clubliefde! Ieder van ons heeft in het

ken tijdens de openingsuren op donderdag, zaterdag of

verenigingsleven op bestuurlijk vlak al functies vervuld.

zondag? Spreek een van ons gerust aan of neem contact

Hetzij in onze eigen vereniging, hetzij bij andere vereni-

op met Henrie: 06-25633002.

gingen, en wij hebben ervaren dat je een vereniging

Alle leden ontvangen binnenkort nog een brief die aan

DANKWOORD ANNIE EN WIL

het begin van het seizoen verspreid wordt via de leiders
en via de site met enkele aandachtspunten welke we

Beste allemaal,

willen benoemen. Ook zullen we op korte termijn alle
kantine- en keukenmedewerkers bij elkaar roepen om sa-

We hadden het al een tijd geleden aan iedereen laten

men enkele afspraken te maken en vast te leggen, zodat

weten: op het einde van het seizoen wilden we stoppen

iedereen weet wie wat doet!

met het beheren van de Hoeëskamer van onze club. Vanaf
de opening van ons prachtige nieuwe sportpark hebben

Nogmaals: wij hebben er zin in en zien u graag terug in

we deze uitdaging opgepakt. Het was een mooie periode

onze Hoeëskamer. Rest ons nu iedereen die nog mag

van een 5-tal jaren. Wel zeer intensief, want er kwam heel

genieten van zijn of haar vakantie een prettige vakantie

wat op ons af. Maar nu hebben we alles goed kunnen

toe te wensen en tot ziens in de kantine van onze club!

afsluiten en overdragen aan een groepje vrijwilligers, die
dit zeker goed zullen oppakken. We danken alle mensen,

Kantinecommissie DESM;

die ons de afgelopen jaren ondersteund en geholpen

Henrie Peeters, Peter Wulms, Cor Scheepers

hebben om onze uitdaging tot een succes te maken!

en Eric Lenders
Annie en Wil Berben.

Plaatwerk, constructiewerk
en assemblage van
halffabrikaten, onderdelen en
complete samenstellingen

Franklinstraat 8, 6003 DK Weert, tel (0495) 545 660

www.tullemans.nl

Sharon VleeShouwerS
SchoonheidSSpecialiSte & pedicure

GelaatSbehandelinGen - pedicure - MaSSaGeS - harSen - Manicure

0652271080 - Shrnnnv@GMail.coM

Maasstraat 14 • Weert
T 0495 45 11 04
www.glamz.nl

tijd oM jezelf te verwennen!
Maak een afSpraak voor een behandelinG, en
Geniet van een GratiS Manicure op vertoon

men & women

van deze advertentie!

Sharon’s
Sharon’s Schoonheidssa
Sharon’S SchoonheidSSalon

Hoogstraat 2
Weert
T 0495 62 32 11

voor Meer info www.facebook.coM/SvSalon

CORONAWERKGROEP
Op 12 maart kwam de KNVB met een persbericht dat

gevraagd om maar met één persoon training te geven,

het gehele amateurvoetbal in Nederland in verband

kinderen werden gewezen op het belang van handen

met het coronavirus zou worden afgelast tot 31 maart.

wassen bij het verlaten van het sportpark en de poort van

Dit kwam voort uit de maatregelen van het kabinet

het sportpark werd gesloten tijdens de trainingen. Echter,

om alle evenementen met meer dan honderd perso-

we zagen al snel dat iedereen bereid was mee te werken

nen af te gelasten. Wat we toen niet wisten is dat het

aan hetgeen dat was besloten. Er heeft geen enkel ver-

coronavirus op dat moment nog volop om zich heen

velend incident plaatsgevonden. Hiervoor willen we als

greep en dat de optie om het seizoen nog uit te spelen

Coronawerkgroep bij deze onze dank uitspreken. Zonder

al vrij snel onmogelijk bleek. Het bestuur heeft in

ieders medewerking was dit alles niet mogelijk geweest.

samenspraak met de Voetbalcommissie daarop al vrij

Speciaal woord van dank aan ons Hoofd Jeugdopleiding,

snel besloten ook de trainingen af te gelasten en geen

Frank van Meijl, die bereid was om een intern jeugd-

gebruik meer te maken van de accommodatie.

toernooi te organiseren op vier zaterdagochtenden. Vol
enthousiasme heeft onze jeugd tot en met JO12 in wisselende samenstelling deelgenomen om individueel zo veel

Op 31 maart werd definitief besloten het huidige sei-

mogelijk winstpunten te vergaren. Complimenten voor

zoen niet af te maken. Na een stop van zo'n zes weken

onze winnaars: Bas Leeuwenstein (JO8/JO9), Luca Simons

kwam op 24 april de mail van de KNVB binnen dat het

(JO10/JO11) en Danny Schmidt (JO12/JO13).

jeugdvoetbal onder strikte voorwaarden weer voorzichtig mocht worden opgestart. In goed overleg tussen

Na alle teams de mogelijkheid te hebben gegeven om

gemeente, bestuur en Voetbalcommissie is er daarop-

de maand juni door te trainen is op 1 juli dan echt de zo-

volgend een Coronawerkgroep in het leven geroepen,

merstop begonnen. Het sportpark is op donderdagavond

bestaande uit Remon Moonen (bestuur), Stan Radema-

nog een aantal weken geopend, waarbij de selectie, de

kers (bestuur), Tim Jacobs (Voetbalcommissie), Kevin

lagere elftallen en de dames de mogelijkheid hebben om

Meijer (Voetbalcommissie), Frank van Meijl (HJO) en John

gebruik te maken van het kunstgrasveld. Ook het terras

Peeters (Voetbalcommissie). Er is uitvoerig vergaderd over

bij de kantine is geopend om, naar de horecarichtlijnen,

hoe om te gaan met alle richtlijnen, regels en adviezen

een drankje te nuttigen. Voor de jeugdspelers wordt er

die door het NOC*NSF, de KNVB en de gemeente/veilig-

op 22 augustus een startdag georganiseerd. Zoals het er

heidsregio zijn gegeven. Om spelers, ouders en trainers zo

nu naar uitziet mogen er 250 personen in de open lucht

goed mogelijk te informeren is er besloten om een eigen

worden ontvangen op het sportpark. Voor supporters

Corona Protocol (“Verantwoord Voetballen”) op te stel-

zal de algemene anderhalve meter afstand regel nog wel

len. Het schrijven van een eigen levend protocol gaf de

enige tijd gelden. De komende periode nemen we als Co-

mogelijkheid om de adviezen te specificeren naar onze

ronawerkgroep, Voetbalcommissie en bestuur de tijd om

vereniging. Tevens werden er dagelijks twee toezichthou-

te gaan kijken hoe we dit alles op een veilige manier in

ders aangewezen die erop moesten toezien dat men zich

kunnen richten. Houd hiervoor de website, social media

aan de richtlijnen hield.

en jullie mailbox in de gaten.

Bij aanvang van de trainingen bleek duidelijk dat ieder-

Een fijne zomervakantie toegewenst, blijf gezond en

een hier nog aan moest wennen. Ouders/begeleiders

hopelijk tot snel weer op sportpark ‘De Moeësdiêk’!

werd de toegang tot het sportpark ontzegd, leiders werd

Namens de Coronawerkgroep, Kevin Meijer

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015

W W W. V H A L E G A L . N L

Biest 55a, 6001 AP Weert
tel. (0495) 45 01 22 - fax (0495) 45 01 26
info@bonten-advies.nl - www.bonten-advies.nl

Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969
___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl

75 JAAR DESM
Op 1 juli 2020 bestond onze club exact 75 jaar.
Ondanks corona. Helaas konden we de geplande
feestweek in juni geen doorgang laten vinden.
Uitgesteld tot volgend jaar, naar we hopen. Het
bestuur wil deze mijlpaal niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. Onze jubilarissen werden
op afstand in het zonnetje gezet en in de komende
maanden wordt er nog een feestelijk momentje

dat het elke zondag feest was. Geweldige jubileum-

ingepland. Hieronder kort aandacht voor onze

feesten; het 25-jarige bestaan met een feesttent bij

historie met enkele markante punten.

ons clublokaal Pierre Moonen, het 40-jarige met een
grote feesttent op het gazon bij de kerk, het 50-jarige
in de afgehuurde sporthal van Leuken en het 60-jarige

Prachtig is het om de eerste notulen te lezen van 1

bij Gijs in de wei.

juli 1945, opgetekend door secretaris Daniels, van de
oprichting. Met kroontjespen geschreven.

Maar tijden veranderden en na 7 vette jaren kwamen

“Bevrijd van het juk van den Deutschen overweldiger ont-

ook de magere. We degradeerden naar de 6e klasse in

stond in juni 1945 bij eenige oud-leden van de vroeger

enkele jaren tijd. Juist dan moet een vereniging sterk

bestaan hebbende vereniging het initiatief om wederom

zijn. Door de eendracht en de onderlinge saamhorig-

te komen tot de oprichting eener voetbalvereniging op

heid kwamen we terug.

de Moesdijk. Het enthousiasme was enorm. De moeilijkheden ontzaglijk groot. Met leeuwenmoed werd de zaak

70 jaar lang waren we gehuisvest op de Koekoeksweg.

aangepakt, hopend op de hulp van alle voetballers van

Onze accommodatie was niet de beste en werd steeds

de Moesdijk en de steun van alle overige Moesdijkers.

door eigen mensen opgeknapt en uitgebreid. Elke

Zoo ging dan, ten tweeden male, de Moesdijkse voet-

zondag op het fietsje naar het Moeësdiêkveldj. Gewel-

balvereniging in zee.” (voor de oorlog werd er ook al

dige tijden. Maar een nieuw sportpark, dichter bij de

gevoetbald “oppe Moesdijk”)

wijk gelegen, kwam na heel veel jaren overleg toch tot
stand. Sportpark “De Moeësdiêk” aan de Kaaskamp-

Zo begon onze club aan haar lange reis. Meerdere

weg werd op zondag 14 september 2014 officieel

kapiteins stonden aan het roer en gaven richting. Heel

geopend. De vrees dat het echte Moesdijkse gevoel

veel vrijwilligers hebben in al die jaren veel geïnves-

zou verdwijnen werd gelukkig niet bewaarheid.

teerd in onze prachtige club. Vele mooie momenten

Ook hier voelde iedereen zich meteen thuis.

kwamen voorbij. Hoogtepunten waren er volop. Maar
ook moeilijke tijden. Zeker in de beginjaren. DESM

Onze club kan terugkijken op een geweldige historie.

groeide uit tot een stevige vereniging, die bekend

75 jaar voetballen oppe Moeësdiêk is niet alleen een

stond om de gezelligheid en de saamhorigheid.

heus levenswerk, maar ook een aaneenschakeling

Terugkijkend hebben we vele prachtige jaren gehad.

van anekdotes. De sociale omgang met elkaar moet

Prestatief ging het ons voor de wind. Kampioen en

de basis blijven voor de toekomst. Alleen samen lukt

promotie naar de 3e klasse, periodetitels. Het gevoel

dat en bereik je iets.

DHZgarage.com
Autoservice van a tot z

Meetbaar beter!
• Situatie en hoogtemetingen van terreinen
• Totale maatvoering van woningbouw, kantoorbouw en kunstwerken
• Detachering van medewerkers bij div. overheidsinstanties

DHZgarage.com

Schatbeurderlaan 9 • 6002 ED Weert • Telefoon 0495 580 880

www.lbgubbels.nl

www.enro-energy.nl

JUBILEUMFEEST PROOST OP OOST
Helaas lukte het niet om in ons jubileumjaar het feest
te vieren. Een uitgebreide feestweek stond op het
programma, maar corona maakte alles onmogelijk.
Alles is verplaatst naar 4 tot en met 13 juni 2021.
Uiteraard in de hoop dat we weer in een “normale”
wereld terecht gaan komen.

project opgepakt worden. Digibit zal dit voor een groot
deel sponsoren. Digibit, bedankt hiervoor!0

NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Rabo ClubSupport
De Rabobank investeert jaarlijks een deel van de winst

DESM hanteert al jaren dezelfde sponsorbijdragen,

in clubs en verenigingen. DESM kan hier ook van mee

ondanks de prijsstijgingen waar we als club mee

profiteren door een mooi doel te kiezen. Het bestedings-

te maken hebben gekregen. Gezien de crisis, waar

doel zal dit jaar nieuwe tenues voor onze jeugd zijn. Begin

we wellicht rekening mee moeten gaan houden de

september zal onze club zich hiervoor inschrijven. Leden

komende tijd, hebben we besloten de sponsorbedra-

en niet-leden kunnen straks hun stem uitbrengen voor

gen voor komend seizoen te handhaven op hetzelfde

onze club. Hoe meer stemmen we, hoe hoger het bedrag.

niveau. Namens DESM bedanken wij alle sponsoren

Tussen 5 oktober en 25 oktober kan gestemd worden.

en begunstigers voor hun steun in het afgelopen, zeer

Kijk voor meer info op www.rabo-clubsupport.nl en houd

bijzondere, voetbaljaar. We hopen dat we het komen-

onze website en socialmedia in de gaten.

de seizoen weer “normaal” kunnen draaien en dat de
sponsoren de weg naar DESM weer gaan vinden.

***LAATSTE NIEUWS***
JUBILEUMRECEPTIE OP 25 SEPTEMBER
Teamfoto's junioren en senioren
Op de startdag van de jeugd (22 augustus a.s.) zullen de

Het bestuur heeft in overleg met de activiteitencom-

nieuwe elftalfoto’s van de jeugd gemaakt gaan worden.

missie een principe-datum vastgesteld voor een

De senioren komen op hun eerste thuiswedstrijd van de

'kleine' receptie in het kader van ons 75 jarig bestaan.

competitie aan de beurt.

Als de omstandigheden het toelaten zal er op vrijdagavond 25 september een coronaproof receptie plaats

Website

vinden in onze Hoeëskamer.

Onze website zal de komende tijd stevig onder handen
genomen worden. De uitstraling van onze club kan nog

De komende periode zal deze receptie verder uitgewerkt

beter en de website zal hier onder andere voor gaan zor-

worden en wanneer alles bekend is zullen wij jullie op de

gen. Onder leiding van Erwin Adriaens van Digibit zal dit

hoogte stellen via de website, mail en (deels) schriftelijk.

Ontvang de waarde van uw
huis nu via WhatsApp!
App adres en foto’s naar 06 44 33 78 75

méér makelaar

M A A T K E U K E N S • I N T E R I E U R B O U W
B A D K A M E R M E U B E L S
E N M E E R !

S i e r a d e n | Ta s s e n | S j a a l s
Accessoires
voor hem & haar
15% KORTING
met code: moeesdiek

● Autobanden
● Motorbanden
● LM velgen
● Uitlaten
● Schokbrekers
● Balanceren
● 3D uitlijnen
Opslag zomeren winterbanden
Ook op zaterdag open!

Beekstraat 63, 6001 GH Weert
Telefoon 0495 536268
E-mail: schoenmakerij.stultiens@gmail.com
www.facebook.com/schoenmakerij.stultiens

DESM DAMES
De dames van DESM starten de competitie het aanko-

Op zaterdag 4 juli kwamen we ‘s middags bij elkaar bij

mende seizoen met twee elftallen. Het 1e team komt

onze hoofdsponsor Café de Moesdijk. De groep werd in

uit in de 5e klasse en het 2e team in de 6e klasse. Op

vier teams verdeeld. Deze teams speelden een competitie

dit moment worden de teams samengesteld uit 34

tegen elkaar die de gehele dag zou gaan duren. Bij de

enthousiaste en sportieve dames. Een mooi aantal om

Moesdijk werd de lenigheid van de dames getest met een

de competitie mee te gaan starten, maar er zijn nog

Limbo dans en speelden de teams een potje ‘Bier-pong’

enkele plaatsen beschikbaar!

tegen elkaar. Daarna vertrok het gezelschap richting Café
de Harmonie. Hier stonden niet alleen heel veel lekkere
cocktails klaar, maar had Ralph Triepels een heuse pub-

De begeleiding van het 1e team is ongewijzigd ten op-

quiz onder de noemer ‘petje op-petje af’ georganiseerd.

zichte van het vorige seizoen. Coach Rolf Bonten heeft as-

Vervolgens ging het gezelschap richting Café de Hook,

sistentie van de leidsters Nicole Senden en Peggy Peeters.

uiteraard werd hier een ‘Dart-battle’ georganiseerd.

Fred Zaalberg en Harm de Groot zijn de grensrechters.

De volgende halte was de kantine van DESM, waar

De begeleiding van het 2e team komt in handen van de

leidsters Peggy en Nicole een lekkere barbecue geor-

dames Naomi Warnert en Daniëlle Evers-Starreveld. Twan

ganiseerd hadden. Henri en Eric zorgden ervoor dat er

Vogels zal als grensrechter bij dit team actief zijn. Een

niemand honger heeft geleden. Het laatste onderdeel van

nieuw team en een compleet nieuwe staf. Allen alvast

de competitie was een moeilijke quiz die Yvette in elkaar

heel veel plezier en succes gewenst met deze mooie

had gezet. Uiteindelijk werd team 1 (Yentel, Anne, Joëlle,

uitdaging! De trainingen vinden komend seizoen weer

Sanne en Ton) de winnaar van de Kotspiêltrofee.

plaats op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur.
Trainer Rolf krijgt, op dinsdag en donderdag, ondersteuning van Twan Vogels en ook Eric Lenders zal (op donderdagavond) regelmatig op het veld te zien zijn. Er is nog
een vacature op dinsdagavond om samen met de trainers
een leuke training te verzorgen voor een 25 tot 30 gemotiveerde dames. Op zondag 16 augustus aanstaande
starten de trainingen voor het nieuwe seizoen.

SEIZOENSAFSLUITING

Bij de seizoenafsluiting werd ook de winnaar van het

Zoals bekend werd het seizoen in maart abrupt afgeslo-

trainingsklassement (Trainingsbeest) en de trainingskam-

ten. Op zondag werd er nog een klein feestje gebouwd

pioen bekend gemaakt. Namani was het trainingsbeest

omdat we als koploper 3 punten uit waren gelopen op

2019 met 52 van de 55 trainingen en Yvette werd de

de concurrentie en op dinsdag mochten we al niet meer

trainingskampioen met 32 punten. Nadat de zaterdag

trainen en was de competitie ten einde.

alweer was ingehaald door de zondag, werd de seizoensafsluiting afgesloten en konden we met zijn allen terugkij-

Na het opstarten van de trainingen in juni was er toch de

ken op niet alleen een geslaagde dag, maar zeker ook een

behoefte om een afsluiting van het seizoen te organise-

geslaagd seizoen 2019-2020. Iedereen die op enige wijze

ren. Ondanks alle coronabeperkingen is dat gelukkig ook

als vrijwilliger betrokken is geweest bij het ‘dames-gebeu-

op een prettige en verantwoorde manier gelukt.

ren’: van harte bedankt en tot het volgende seizoen!

Uw voetbalspeciaalzaak!

Uitdagende technische vacatures!

WWW.UNITEQ.NL
Kerkstraat 40 Weert • T (0495) 53 36 43
www.voorverfenwonen-harryphilips.nl

Peelterbaan 8, Weert
+31(0)495 524 565 • info@uniteq.nl

GARANTIE VOOR TOPKWALITEIT!
Gr. Hornelaan 100 Weert • Telefoon 0495 533240
www.slagerijkooshermanns.nl

Cafetaria
Cateringservice

“De Köster”

Maasstraat 46 Weert | www.tramhaltweert.nl

• ROLLUIKEN
• ZONWERING
• RAAMDECORATIE
• HORREN
• TERRASOVERKAPPINGEN
• GARAGEDEUREN

Kruisstraat 7 Weert • Telefoon 0495 537333

www.frituredekoster.nl

Tromplaan 61b • Weert • (0495) 53 56 48 • www.nijszonwering.nl

STARTDAG ZATERDAG 22 AUGUSTUS
Beste leiders, trainers, ouders en jeugdspelers,
Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor de
startdag op zaterdag 22 augustus 2020 op Sportpark
“De Moeësdiêk”! Deze dag is bedoeld om kennis te
maken met je (nieuwe) spelers en/of (nieuwe) leiders/

ALLEEN OP
ZATERDAG 22 AUGUSTUS
van 10.00 tot 14.00 uur

25%
KORTING
OP ALLE DESM ARTIKELEN
Tegen meerprijs ook met initialen en / of nummer. Bedrukte kleding kan niet meer worden geruild.

trainers. Op deze dag zullen alle materialen per team
verstrekt worden, waarna er meteen foto’s gemaakt
zullen worden van ieder team! Op deze openingsdag

TRAININGSSET
shirt Classico, incl. logo DESM, short Active en sokken Glasgow

is het ook de bedoeling dat ouders contact kunnen
leggen met de (nieuwe) begeleiders van hun kind.

Het programma van de startdag ziet er als volgt uit:

JR
van €53,99 voor

€37,50
•

Mini’s +JO8 + JO9: jullie worden om 9.30 uur verwacht op sportpark “De Moeësdiêk” en zullen van
10.00 - 11.00 uur bezig zijn met een circuit techniektraining en wedstrijdjes. We zullen daarbij het veld
uitzetten conform de nieuwe spelvormen.

•

JO10 + JO11: Jullie worden om 10.30 uur verwacht
en zullen van 11.00 – 12.00 uur sportief bezig zijn
door middel van een circuit techniektraining en een
wedstrijdje.

•

JO12 + JO13: Alle spelers en leiders/trainers worden
deze dag om 11.30 uur verwacht op sportpark “De
Moeësdiêk”. De keuzemogelijkheid bestaat om tussen
12.00 – 13.00 uur te trainen, naar eigen invulling door
de trainers.

•

JO15: Alle spelers en leiders/trainers uit deze teams
worden deze dag om 12.30 uur verwacht op ons
sportpark. Ook hier hebben de trainers de keuze om
naar eigen inzicht te trainen tussen 13.00 – 14.00 uur.

•

JO17 + JO19: Hier zal door de teams een eigen invulling aan worden gegeven. (bijv. training of wedstrijd).

SR
van €63,99 voor

€50,00

Diverse pasmaten aanwezig.
Contante betaling bij bestelling.

Je gaat het pas zien
als je het doorhebt!

Johan Cruijff

En dat is nu precies waarom SmitsVandenBroek al meer dan 25 jaar
aan de bal is! Onze specialisten zorgen ervoor dat ze continu op de
hoogte blijven van de laatste wetswijzigingen. Op deze manier zijn
wij de tegenstander steeds te slim af en zorgen we ervoor dat u kunt
blíjven scoren!

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
Tel.: (0495) 454 444
www.smitsvandenbroek.nl

