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VOORWoord
Zoals bekend komt ons clubblad vier keer per jaar

opknapbeurt. Het speelveldje naast de kantine wordt

uit, voor u ligt de eerste editie van deze jaargang.

ingericht als extra trainings- en/of speelveld. We kijken

Na de winterperiode heeft de lente volop zijn intrede

vooruit naar het volgende seizoen. Benieuwd zijn we

gedaan en is er al van alles gebeurd. Dit gaan we kort

naar de prestatieve afsluiting van dit seizoen. Zorgt ons

en krachtig proberen samen te vatten. We kijken ook

eerste elftal voor handhaving in die pittige 3e klasse?

vooruit naar het seizoenseinde. Er staat nog van alles

Kan ons tweede echt voor de eerste plek gaan? Lukt het

op het programma. Kortom: belangrijke info en de

onze JO19-1 om volgend jaar een klasse hoger te spelen?

moeite waard om eens rustig voor te gaan zitten.
Op organisatorisch vlak moet er weer veel gebeuren om
tijdig alles rond te krijgen. De diverse commissies (met
Wat kwam er zoal voorbij? Het lijkt allemaal al zo ver weg.

name de TC en de jeugdcommissie) krijgen het druk.

Een druk bezochte, geanimeerde nieuwjaarsinstuif met

We doen daarom een beroep op alle leden om mee te

enkele jubilarissen, de aankondiging van een nieuwe trai-

denken. Nieuwe spelers zijn welkom, maar meld je op tijd

ner, een korte winterstop maar ook volop vriendschappe-

aan. Dat geldt ook voor afmeldingen, zowel bij de jeugd

lijk voetbal, een geweldig geslaagd Moeësdiêkbal (“waat

als de senioren.

un fieëstje”), wederom een nieuwe hit. Daarnaast kenden
we enkele mooie weekenden, met name als de prestaties

Ook de begeleiding voor alle senioren- en jeugdteams

in ons voordeel uitvielen. Wat te denken van de goed

is een pittige opdracht. We rekenen erop dat weer vele

gevulde bus die naar Spaubeek ging en aldaar een mooi

mensen het volgende seizoen klaar staan om een taak op

verbroederingsfeestje bouwde… U leest het al, bij DESM

zich te nemen. DESM heeft jullie nodig!

is regelmatig wat te beleven en dat is natuurlijk nog
leuker als het verrassend is!

Ons volgende clubblad verschijnt eind mei. Tot die tijd
wensen we alle teams veel succes. Rond het seizoen op

Ook de jeugd werd actief bezig gehouden tijdens de

een goede en sportieve wijze af. Blijf DESM volgen via de

rustige winterperiode. Wekelijks werd er van alles geor-

website en de facebookpagina.

ganiseerd. We deden mee aan de zaalvoetbalcompetities, de trainingen van de hogere teams gingen door en
er werd regelmatig vriendschappelijk gespeeld tegen
vaak hoger geklasseerde tegenstanders. Daar leer je het
meeste van. Het resultaat hiervan zien we terug in de
rangschikking van onze JO19-1, JO17-1 en JO15-1.
Zo behaalde onze JO17-1 al een periodekampioenschap
en dat gaat zorgen voor een smakelijk toetje op het einde
van de competitie.
Ons sportpark ziet er goed uit. De grasvelden kleuren
groener als het vorige jaar. Het is nog niet optimaal, maar
we mogen niet klagen. De onderhoudsmensen doen er
alles aan om het zo goed mogelijk bij te houden. In de
winterperiode kregen met name de reclameborden een

Suggesties? Mail ons via redactie@desm.nl

ook last van de

crisis?
koop snel een staatslot!

BESTUURLIJK NIEUWS
Het nieuwe jaar is alweer drie maanden op weg, de

en te praten over zaken en problemen waar we tegenaan

competitie voor de senioren nadert al snel zijn einde

lopen, waar we elkaar kunnen versterken en hoe we

en ook de jeugd is volop in de weer. Bestuurlijk valt er

bepaalde zaken samen kunnen aanpakken. Momenteel

heel wat te melden.

denken we hierbij onder andere aan de nieuwe spelvormen voor de jeugd, de invoering van het digitale
wedstrijdformulier, regels vanuit de KNVB en meer.

Eind vorig jaar hebben we aangekondigd bezig te zijn

Daarnaast zijn we samen onderzoek aan het verrichten

met verlichting voor het grasveld naast de kantine, zodat

naar het zogeheten Walking Football, een spelvorm voor

we daar keeperstrainingen kunnen geven, maar ook

60-plussers.

mini-trainingen en zelfs wedstrijden. In het kader van de
nieuwe wedstrijdelementen bij de jeugd is deze verlich-

Komend seizoen starten we bij DESM met een “veterinnen-

ting ook een aanwinst. Ons plan is door de gemeente

team”, een team dat mee zal gaan doen aan het zoge-

goedgekeurd en de procedure voor de plaatsing van

naamde veterinnenvoetbal. Bij deze spelvorm wordt er

twee lichtmasten is reeds gestart. In de afgelopen weken

7 x 7 voetbal gespeeld door dames van 30 jaar en ouder.

is er zelfs al een speelveldje uitgezet. De verwachting is

De wedstrijden zullen veelal op vrijdagavond worden

dat we bij aanvang van het nieuwe seizoen de beschik-

gespeeld in een soort toernooivorm.

king zullen hebben over de nieuwe lichtmasten.
We zijn ontzettend blij met onze vrijwilligers, die niet alHelaas is er ook minder goed nieuws en wel in de vorm

leen veel werk voor ons verzetten, maar ook zelf nieuwe

van het nieuwe subsidiestelsel en sporttarievenbeleid van

zaken ontplooien. Zo zal er op 3 juni de allereerste Moe-

de gemeente. De subsidies voor onze vereniging worden

ës-diêk Meister Cup plaatsvinden. Dit gezellige toernooi,

minder en daarnaast gaan de huurtarieven fors omhoog.

afgesloten met een prachtige feestavond, zal geheel door

Dit laatste zal gefaseerd plaatsvinden (vooralsnog in twee

onze selectie georganiseerd worden. Door onze mensen

jaar), maar heeft grote financiële gevolgen voor onze

van de jeugd wordt bovendien weer gewerkt aan een

vereniging. Aangezien we niet de enige vereniging zijn

mooie afsluitende dag/activiteit voor de jeugd.

die dit raakt, hebben we samen met de andere vier grote
voetbalverenigingen uit de omgeving bezwaar aan-

Tenslotte willen wij jullie mededelen dat Cor Scheepers

getekend. We hebben spreektijd gehad en enkele

na jarenlange trouwe dienst heeft aangegeven te stop-

gesprekken op het gemeentehuis, maar helaas is het

pen als bestuurslid. Het wedstrijdsecretariaat blijft nog

bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Momenteel zijn we

steeds in zijn handen, maar als bestuur zullen we op

nog steeds in gesprek met de gemeente en zijn we zelf

zoek moeten gaan naar versterking. We hopen tijdens

intern aan het kijken wat dit voor consequenties heeft

de jaarvergadering, wanneer Cor zal aftreden, een nieuw

voor de komende begroting(en) en welke maatregelen

bestuurslid te mogen voorstellen.

we zullen moeten nemen. Wij houden jullie hier ongetwijfeld van op de hoogte.

Wij wensen alle teams en spelers de komende weken nog
heel veel succes in de competitie en wellicht mogen we

Een positieve bijkomstigheid is het overleg dat we als vijf

enkele kampioenen huldigen... Verder verheugen we ons

grote clubs (Brevendia, SV Laar, MMC, FC Oda en DESM)

op de verschillende activiteiten die op stapel staan en ho-

hebben gevoerd. Tijdens dit overleg hebben we de wens

pen we alle mensen, die DESM een warm hart toedragen,

uitgesproken enkele malen per jaar bij elkaar te komen

bij deze activiteiten te mogen begroeten.

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 !

Verse friet!
Catering!
Beekstraat 63, 6001 GH Weert
Telefoon 0495 536268

cafetariadebeemd.nl

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

E-mail: schoenmakerij.stultiens@gmail.com
www.facebook.com/schoenmakerij.stultiens

prestaties senioren
Het seizoenseinde belooft spannend te worden.

Onze lagere teams doen het niet goed. Zowel het 3e als

Voor zowel ons 1e als 2e staan er belangrijke weken

het 4e bevinden zich in de onderste regionen van het

aan te komen. Handhaving zonder het spelen van

klassement. Het 5e staat in de middenmoot. Jammer,

nacompetitie is voor ons eerste de doelstelling. Voor

maar de feiten zijn nu eenmaal zo. De dames doen het in

ons tweede elftal lonkt de eerste plek, maar dan moet

hun nieuwe klasse best aardig. Een goede plek in de mid-

wekelijks elke wedstrijd worden gewonnen. Zeker de

denmoot. Dit had zelfs hoger kunnen zijn, als we in som-

uitwedstrijd tegen Brevendia is dan erg belangrijk.

mige wedstrijden iets meer mazzel hadden gehad. Als je
koploper Heksenberg verslaat heb je toch meer in je mars.

Ons 1e wist de wedstrijden tegen Oda, Spaubeek en RKVB

De veteranenteams vertoeven beiden ook in de midden-

overtuigend te winnen en dat zorgde voor wat lucht rich-

moot. Met wisselend succes wordt er wekelijks gebald.

ting de cruciale 4e plek van onderen. Desondanks zullen

We constateren dat de bezetting van beide teams (in

we de komende maand nog volop aan de bak moeten

tegenstelling tot de meeste tegenstanders) prima is.

om ervoor te zorgen dat we niet in de nacompetitie

De bank is op de zondag altijd goed gevuld en de nazit

terecht komen.

in onze kantine blijft gezellig. En het management van
VE1 en VE2 zorgt altijd wel voor een andere uitnodigende

Het 2e speelde te wisselvallig. Enkele keren werden on-

activiteit. Erg belangrijk!

nodige punten verspeeld. Dit overkwam de andere teams
in hun competitie gelukkig ook, waardoor nog steeds

Aan alle teams de opdracht om deze competitie goed af

alles mogelijk is. We moeten er wekelijks met z’n allen de

te gaan sluiten. Blijf goed trainen. Veel succes en voetbal-

schouders onder zetten en samen die uitdaging aangaan.

plezier toegewenst!

Leukerstraat 84 Weert • Telefoon 0495 535269

www.jumboheerschap.nl

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

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

www.tullemans.nl

www.autohermanjacobs.nl

prestaties jeugdteams
De winterperiode zorgt altijd voor een wisseling wat
betreft de prestaties bij onze jeugdteams. De meeste
teams worden dan opnieuw ingedeeld. Dit met uitzondering van de JO17-1 en JO15-1, die hoger staan
ingedeeld, zij spelen een volledige competitie.

In zijn algemeenheid kunnen we positieve geluiden laten
horen met betrekking tot onze hogere jeugdteams. De
doelstelling van ons beleidsplan is om de standaardteams
(A1, B1, C1 en D1) in de hogere klasse te laten spelen.
De JO17-1 en JO15-1 doen het goed. Beide teams vertoeven op een 3e plek. Door het goede spel worden de verwachtingen opgeschroefd, maar dat kunnen we niet altijd
waar maken. Onze JO19-1 gaat voor de hoogste plek en
promotie. Enkele tegenstanders zijn onbekend, dus is het
afwachten wat er mogelijk is en er voor zorgen dat geen
enkele ploeg onderschat wordt.

De JO19-2 is de 2e helft goed begonnen, evenals de
JO11-2. Ook onze JO9-1 draait bovenin mee.
Jammer was het dat er na goed overleg een besluit
moest worden genomen over de JO17-3. Vanwege
een tekort aan spelers moest dit team worden teruggetrokken. De spelers, die wel lieten zien dat voetbal
een teamsport is, werden verdeeld over de andere
jeugdteams.
Verheugend is het wel te noemen dat op meerdere
momenten spelers van onze JO19-1 hun opwachting
maken in ons 1e en 2e elftal. Zo stond er bijvoorbeeld in
de oefenwedstrijd tegen Baarlo een zeer jeugdig team
op de mat na de rust. Ze doen het goed, onze nachwuchs!
Dit biedt volop perspectief voor de nabije toekomst.
Langs deze weg wensen wij alle jeugdteams veel voetbalplezier en succes toe in de komende wedstrijden.

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

DE NOORD 4A WEERT, 0495 530677

WWW.DHZGARAGE.COM

Schatbeurderlaan 9 • 6002 ED Weert • Telefoon 0495 580 880

www.lbgubbels.nl

Aluminium Industrie

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

Attentie! tijdig Aan- en afmelden!

Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Zowel de Jeugdcommissie als de Technische Commis-

Vanaf volgend seizoen kan het invullen van een wed-

sie beginnen al spoedig met de voorbereidingen voor

strijdformulier uitsluitend plaatsvinden met de wedstrijd-

het nieuwe seizoen. Hoeveel spelers? Hoeveel teams

zaken-app op een smartphone. Sinds dit seizoen wordt

kunnen we indelen? Elk jaar is het weer een hele op-

deze app gebruikt in het zaalvoetbal en wordt het ge-

gave om te inventariseren hoeveel spelers er beschik-

bruik ook bij het veldvoetbal getest. Dit verloopt allemaal

baar zijn en hoeveel teams er dus ingedeeld kunnen

zo positief dat de KNVB al met ingang van het komende

worden. Dit komt met name omdat spelers zich te

seizoen besloten heeft om over te gaan op het digitale

laat afmelden. Vandaar de onderstaande info:

wedstrijdformulier. Het invullen van wedstrijdformulieren
zal dankzij deze ontwikkeling minder tijd en moeite gaan

Spelers die het lidmaatschap willen beëindigen

kosten; het scheelt een hoop administratief werk. Onder-

dienen dit schriftelijk of per email te doen vóór 1 juni

deel van deze app zijn ook de digitale spelerspassen.

2017. Een schriftelijke opzegging sturen naar:
VV DESM, Postbus 10167, 6000 GD Weert

De huidige plastic spelerspassen worden met ingang van

Een opzegging per email dient voor de jeugd gericht te

het volgende seizoen afgeschaft. Alles gaat dus volledig

worden aan: jeugd@desm.nl

digitaal. Uiteraard houden we iedereen via onze site op
de hoogte over deze ingrijpende verandering. Nadere

Een opzegging voor de senioren aan: info@desm.nl
Als de opzegging ontvangen wordt na 1 juni 2017, dan
is de speler ondanks de opzegging de gehele contributie
over het seizoen 2017/2018 verschuldigd! Zeg dus tijdig
op de juiste manier op. Afmeldingen via leider of trainer
van het team volstaan niet.

Latere start voetbalseizoen 2017-2018
In overleg met de amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017-2018 later te beginnen en ook later te
eindigen. Het nieuwe voetbalseizoen zal in het hele land
vanaf 2 september beginnen met bekerwedstrijden.
De competitiewedstrijden starten vanaf 23 september
en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dat betekent
onder andere dat de bekerwedstrijden in het weekend
worden gespeeld, dat de winterstop duurt tot eind
januari, dat in de maand juni de nacompetitiewedstrijden
worden ingepland. Dit zullen we bij onze club ook gaan
merken. Wat het precies gaat betekenen voor de start van
de trainingen en oefenwedstrijden? In ons volgende clubblad leest u hier meer over!

tekst en uitleg voor de leiders zal tzt zeker nog volgen.

Wie Lennard ooit heeft zien spelen, weet dat hij tijdens
de wedstrijd daarnaast “overal waar nodig” te vinden is,
dankzij zijn inzet en conditie.
In het dagelijks leven werkt Lennard al vier jaar bij
Koninklijke Mosa in Maastricht. Daar adviseert hij partijen
(B2B) in de gehele bouwkolom over tegelconcepten
voor wanden, vloeren, gevels en terrassen. Mocht u na
het lezen van dit interview nog vragen met betrekking

“DESM is gewoon familie”
Een interview met Lennard Gerits

tot deze sector hebben, spreek hem dan gerust aan in
onze kantine. Samen met zijn Silvie (Joosten, red.) woont
Lennard in de buurt van het station, maar over niet al te
lange tijd zullen zij gaan bouwen op Laarveld.
Zoals veel mensen bij onze vereniging, wilde Lennard

Als geboren en getogen Luuêkenaar was Lennard

naast het voetbal ook op een ander vlak iets betekenen

Gerits in zijn jongere jaren (inmiddels is hij toch echt

voor DESM. “Een aantal jaren geleden heb ik in de kantine

al een dertiger) veelvuldig te vinden op de trapveldjes

op de Koekoeksweg, uiteraard onder het genot van een

bij hem in de buurt. Met name op Saliërshof en het

pilsje, deze wens uitgesproken tijdens gesprekken met

veldje gelegen aan de Middelstestraat/Achterstestraat

onder andere Rob Janssen. Er werd dan serieus gespro-

heeft hij menig grasvlek in zijn broeken opgelopen.

ken over van alles en nog wat, maar naarmate de avond

Zijn broer Rikkert speelde al bij DESM en op zijn vijfde

vorderde, kwamen er natuurlijk ook de nodige grapjes en

werd ook Lennard gescout door good old “Peter van

“schaele zeiver” aan te pas. Dat mijn bedoelingen serieus

de Lekkerbek”, die in hem een welkome aanwinst voor

waren, is toch blijven hangen, want niet lang daarna werd

onze club zag. Toen hij zes jaar oud was, verhuisde

ik door diezelfde Rob Janssen benaderd met de vraag of

het gezin naar Laar. Desondanks heeft zijn moeder

ik interesse had om voorzitter van de activiteitencommis-

hem nog een jaar lang door weer en wind naar DESM

sie te worden. Hier hoefde ik niet lang over na te denken

gebracht, voordat hij dichter bij huis (en school) ging

en mijn antwoord was dan ook kort en bondig”, glundert

voetballen bij onze oranje-zwarte stadgenoot. Na der-

hij. En zo geschiedde. Tijdens de jaarvergadering van

tien jaren bij SV Laar gespeeld te hebben, begon het

2012 werd Lennard Gerits als voorzitter van de activitei-

echter te kriebelen en maakte Lennard zijn comeback

tencommissie gekozen. Een rol die hij met verve vervult.

bij onze vereniging.

“DESM is niet alleen op sportief vlak zeer actief, we staan
daarnaast bekend als echte gezelligheidsvereniging met
nét dat beetje extra. Als activiteitencommissie zijn we

“Tijdens het feest ter ere van het 65-jarig bestaan van de

verantwoordelijk voor de organisatie en de assistentie bij

club heb ik mijn overschrijfformulieren ingeleverd en ben

de uitvoering van alle activiteiten en evenementen die

ik weer bij DESM gaan voetballen. Dit heb ik overigens in

georganiseerd worden voor iedereen die DESM een warm

nuchtere toestand gedaan, laat dat duidelijk zijn, angers

hart toedraagt. Daarnaast zorgen wij samen met het

kriej-jae kâl”, vult hij lachend aan. “Met veel plezier speel

kantinepersoneel voor de aankleding en de sfeer in de

ik nu alweer heel wat jaren in het 3e elftal, meestal als

“Hoeëskamer”. Een dankbare taak, want we krijgen veel

centrale verdediger of voorstopper.”

mooie reacties van de mensen.”

Sport verbindt en verbroedert, of het nu om spelers,

den. Een overvloed aan activiteiten werkt niet. Wij vinden

trainers, vrijwilligers of supporters gaat. Iedereen gaat

het daarom belangrijk dat het aantal activiteiten beperkt

voor zijn of haar club. De nevenactiviteiten zijn daarnaast

blijft, maar van een kwalitatief hoog niveau is.”

ook van onschatbare waarde en dragen een belangrijk
deel bij aan de cultuur van de club.

Het mag duidelijk zijn dat Lennard zich prima voelt op
zijn huidige plek, iets wat hij ook onderstreept: ”Op dit

“Binnen de Moeësdiêk merk je al snel de betrokkenheid

moment kan ik mijn energie en creativiteit prima kwijt

en gezelligheid van de mensen. De activiteiten en evene-

als voorzitter van de activiteitencommissie. Ik ambieer

menen worden goed bezocht en men blijft hangen tot

geen andere rol binnen de club. Wat de toekomst brengt,

in de late uurtjes. Gezelligheid, lol en plezier zit bij DESM

zien we dan wel weer, maar nu wil ik er graag voor zorgen

echt in ons bloed. Dit is voor ons een positief signaal en

dat we onze stijgende lijn doortrekken. DESM heeft een

zeker van grote waarde met het oog op de toekomst van

speciale plek in mijn hart. Iedereen kent elkaar, is betrok-

onze club. We hebben als activiteitencommissie de doel-

ken en voelt zich verbonden met de club. We houden

stelling om zo aantrekkelijk mogelijke en vernieuwende

allemaal van het spelletje en de gezelligheid eromheen.

activiteiten te blijven organiseren. Denk hierbij bijvoor-

We mogen trots zijn op zo’n hechte vereniging. Ik heb

beeld aan een bier- en wijnproeverij en de voetbalquiz.

hier vrienden en vriendinnen en, als ik heel eerlijk ben,

Mensen hebben tegenwoordig allemaal een drukke

DESM is gewoon familie. Familie waar je op zondag graag

agenda, dus moet er naar een goede balans gezocht wor-

op bezoek gaat…”

Café de Stuiterbal
Oelemarkt 13
6001 ES Weert
Tel. 06 5186 0586
www.cafedestuiterbal.nl

3DRene.com
Dé webshop voor al uw 3D printwerk
en 3D scanwerk, zowel zakelijk als privé

O.a. voor uw bedrijfslogo, relatiegeschenken,
originele en persoonlijke cadeauartikelen,
chocolade lekkernijen, diverse thema’s
Wij verwerken o.a. hars, chocola, biorubber,
porselein, nylon, metaalklei, plastic, enz.

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

Meer weten? Of speciale wensen?
Kijk dan snel op www.3DRene.com

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

WWW.WIEGERMARTENS.NL

ONDERZOEK KUNSTGRAS

DESM in Zuid-Afrika

Inmiddels is er nader onderzoek gedaan naar de moge-

Van Victor Goumans kregen we een berichtje dat hij op

lijke gevolgen voor de gezondheid bij het gebruik van

bezoek was in Zuid-Afrika. Hij bezocht daar enkele arme

kunstgras. Dit onderzoek is uitgevoerd door de RIVM.

wijken en kwam onder andere bij een school die gebrek

De rapportages en de resultaten van dit onderzoek zijn

had aan letterlijk alles. Hij kon de kinderen verblijden

geruststellend. Ook de KNVB onderschrijft de conclusies.

met voetbalkleding, die beschikbaar gesteld was door

Daarmee is de onzekerheid en onrust weggenomen. Ons

onze club. Het DESM-tenue was bijzonder welkom en

bestuur blijft een en ander nauwgezet volgen en op het

namens alle kinderen van de bezochte basisschool

moment dat er nieuwe informatie is wordt dat via onze

werden wij hartelijk bedankt. Een uitvoeriger bericht

site doorgegeven.

met betrekking tot deze actie vindt u op onze website.

LEIDERS, TRAINERS EN
SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!
DESM groeit nog steeds, zeker bij de jeugd en dat vraagt
om extra begeleiding en training. Wij zijn dan ook op zoek
naar vrijwilligers die dit zouden kunnen en willen verzorgen. Bent of kent u iemand die ons op dit vlak zou willen
versterken, geef dit dan aan ons door. Daarnaast zijn we
dringend op zoek naar scheidsrechters die wedstrijden
willen leiden. We bekijken momenteel enkele voorstellen
om mensen te enthousiasmeren, maar we zullen er niet
aan ontkomen om dit daarnaast op een andere wijze te
gaan regelen. Zo willen we mensen de kans bieden om
een (interne) cursus te volgen om wedstrijden te fluiten.
Interesse? Laat het ons weten!

Vrijwilligersavond vrijdag 21 april
Het bestuur nodigt alle vrijwilligers uit voor de jaarlijkse
vrijwilligersavond. Onze club heeft een grote groep van

Eric Caasenbrood nieuwe trainer

mensen, die zich betrokken voelen en willen helpen bij
het uitvoeren van de vele taken. Denk maar eens aan: de

Volgend seizoen zal Eric Caasenbrood onze nieuwe

kantinehulp, onze jeugdbegeleiders en -trainers, onder-

hoofdtrainer van de selectie zijn.

houdsmensen, commissieleden en begeleiders van de
seniorenteams.

De 49-jarige oefenmeester is woonachtig in Maasniel, is
gehuwd en vader van 2 zonen. In het dagelijks leven is

De club is trots op deze geweldige groep en we hebben

Eric werkzaam als zelfstandig intermediair op het gebied

iedereen hard nodig, ook met het oog op de toekomst.

van transport en logistiek. Als trainer was hij onder an-

Om onze dankbaarheid te onderstrepen nodigt het

dere werkzaam bij Merefeldia, SVC 2000, RKMSV, SHH en

bestuur alle vrijwilligers uit voor een gezellig samenzijn

op dit moment bij SV Laar.

op vrijdag 21 april. Vanaf 20.00 uur bent u welkom voor
een drankje en een hapje. Rond de klok van middernacht

We heten Eric hierbij van harte welkom bij onze club!

sluiten we af.

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015

www.vanhorneadvocaten.nl

Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969
___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl
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DESM Eerste bij ACTIE
‘Heerschap Verenigt’
In alle vestigingen van Jumbo Heerschap werd in de
maanden januari en februari de “Heerschap Verenigt”
actie gehouden. Mensen die inkopen deden kregen
bij elke 15 euro aan boodschappen een voucher.
Hiermee kon men een stem uitbrengen op één van
de 57 deelnemende Weerter verenigingen.

Onze club heeft goed op deze actie ingespeeld.
De PR- en Sponsorcommissie nam het voortouw.
Op meerdere zaterdagen waren vrijwilligers bereid om
klanten aan te sporen om onze club niet te vergeten.
Ook de jeugdteams zetten hun beste beentje voor.
Aan het eind van de rit resulteerden al deze inspanningen
na een nek-aan-nek race met FC Oda in de hoogste score
van alle deelnemende Weerter verenigingen!
De verenigingen die het meeste geld voor hun club bij

moeësdiêk meister cup

elkaar spaarden zijn:

Op zaterdag 3 juni vindt de allereerste editie van de

1. DESM, 1278,43 euro

‘Moeësdiêk Meister Cup’ plaats op het sportpark van

2. FC Oda, 1248,11 euro

DESM. In een minitoernooi (5 tegen 5) zal er door diverse

3. MMC Weert, 1108,70 euro

teams worden gestreden om de titel Moeësdiêk Meisters!
Op dit feesttoernooi zullen zowel dames als heren
’s middags vanaf 14.00 uur op het hoofdveld gaan uitmaken wie zich de winnaar van de felbegeerde Moeësdiêk
Meister Cup mag noemen.
De Mystery DJ zorgt tijdens het toernooi voor de muziek,
de teams zorgen voor de rest! Dus neem plaats in de
‘Biergarten’, laat je talent zien tijdens de wedstrijden of
schreeuw je favoriete team in de finale naar de winst!
Aansluitend aan de prijsuitreiking begint de finale-avond
waarbij tevens de eindstrijd van de Champions League finale wordt uitgezonden. De selectie van DESM zal onder-

				Foto: Weert de Gekste

steunen bij de organisatie en invulling van het toernooi.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per team (team van minimaal 7 personen). Geef je dus snel op via info@desm.nl en
strijd mee om de allereerste Moeësdiêk Meister Cup!

Sharon VleeShouwerS
SchoonheidSSpecialiSte & pedicure

GelaatSbehandelinGen - pedicure - MaSSaGeS - harSen - Manicure

0652271080 - Shrnnnv@GMail.coM

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

Maastraat 14 Weert
0495 451 104

Sharon’s
Sharon’s Schoonheidssa
Sharon’S SchoonheidSSalon

voor Meer info www.facebook.coM/SvSalon

inschrijven voetbalweek

KinderVakantieWerk Leuken

Van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25

Net als voorgaande jaren wordt KinderVakantieWerk

augustus wordt op ons mooie sportcomplex weer de

ook in 2017 weer georganiseerd. Vanaf 20 april is de

voetbalweek georganiseerd. Enkele feiten op een rij:

inschrijving geopend, kinderen kunnen zich dan aanmelden via de website. KinderVakantieWerk Leuken
wordt ieder jaar gehouden in de tweede week van de zo-

•

•

Wij bieden iedereen vijf dagen lang voetbalplezier

mervakantie, dat zal dit jaar zijn van 24 juli tot en met 28

met een gevarieerd programma (specifieke trainin-

juli. Iedereen vanaf 4 jaar tot en met groep 8 van de basis-

gen voor spelers en keepers, penaltybokaal, boar-

school mag meedoen. Het belooft opnieuw een topjaar

dingvoetbal, partijspelen).

te worden waarin er verschillende uitjes op het program-

Elke deelnemer ontvangt een prachtig Jako voetbal-

ma staan. Zo gaan we dit jaar naar DippieDoe in Best!

tenue, een AA-bidon, elke dag een lunch, twee keer
per dag een sportdrankje en daarnaast zijn er nog

Daarnaast zal de week verder bol staan van andere leuke

diverse prijzen te winnen.

activiteiten. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen

•

De kosten per persoon bedragen 97 euro.

meedoen, zodat wij er een topweek van kunnen maken!!

•

Alle jongens en meisjes, veldspelers en keepers van

Aanmelding is mogelijk via onze site:

6 jaar (als men in 2017 verjaart) t/m14 jaar kunnen

www.kvwleuken.nl

meedoen. Onze mini’s, F-, E-, D- en C-spelers worden
•

dus van harte uitgenodigd om zich in te schrijven.

Zit je niet meer in groep 8? Niet getreurd!!!

Inschrijven kan nog tot 1 mei. Ga voor meer info naar

Tot 16 jaar mag je je via de site opgeven als hulpleiding.

de site www.voetbalschoolnederland.nl. Op onze
eigen site vindt u trouwens de button om door te

Ben je 16 jaar of ouder, dan mag je je opgeven als leiding.

linken. Hoe meer DESM’ers er mee doen, hoe leuker

Ook dit kan via onze site, waar bovendien extra informatie

de week natuurlijk wordt!

te vinden is met betrekking tot KinderVakantieWerk.

wist u dat...

...Joost u elke maandag welkom heet op het blessure

zo hoog mogelijk te eindigen. Diverse hulplijnen werden

inloopspreekuur? Dit vindt plaats van 18.00 tot 18.45

ingeschakeld. Helaas mocht dit alles niet baten en kwam

uur op ons sportpark.

er geen hoge klassering. Wel hadden allen het voldane
gevoel dat ze zich op een leuke, uitdagende wijze hadden

...de JO17-2 winterkampioen werd in de zaal? Van

kunnen meten met heel veel andere teams uit het Weer-

harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie mannen!

ter Land. Het was een intensieve, maar geslaagde, avond.

...onze JO17-1 een echte trainingsdag hield in de win-

...het VE2-team naar het verre Spaubeek reisde om

terperiode, met alles erop en eraan? Stevige trainingen,

zich in een voorbereidende wedstrijd te meten met

massages, een gezonde lunch en enkele wedstrijdjes.

de oudjes aldaar? Het werd een geweldige happe-

Al met al een geslaagde dag.

ning, vooral in de 3e helft. De wedstrijd eindigde in een
gelijkspel. Ons 1e won daarna op hetzelfde sportpark

...u nagenoeg elke maandag op onze site het item

en dus kon de polonaise beginnen. Het werd een grote

‘Breaking News’ kunt lezen? Dit bevat het laatste nieuws

verbroedering in de Zoepkoel aan de voet van het Zuid

van het weekend ervoor. Wij bevelen dit van harte aan.

Limburgse landschap. De plannen voor een uitnodiging
op ons sportpark zijn inmiddels ook al gemaakt.

...de gemeente de beplanting van de parkeerplaats
stevig onder handen heeft genomen? Alle doornstrui-

…er een aantal mensen in het zonnetje werden gezet

ken zijn verwijderd en worden vervangen door bijvoor-

op de nieuwjaarsreceptie?

beeld gras.

We feliciteren nogmaals de jubilarissen Dennis en Marcel
Bal, Harrie van den Heuvel, Erwin Simons, Edwin Cuij-

...het VE1-team meedeed aan de WieërterQuiz? Voor

pers, Mart Nouwen, Mies Moonen. Enkele jubilarissen

de eerste keer werd deze in Weert gehouden. De slimme

waren verhinderd en hebben het speldje later ontvangen

dames en heren van dit illustere team hadden vooraf

(Eric Jongen, Pierre Daniels en Mathieu van Geneygen).

hoge verwachtingen. Ze hadden alle zeilen bijgezet om

Speldje voor Rikkert Gerits volgt als hij weer in Weert is.

...de VSN voetbalweek dit jaar van 21 augustus tot

...er ook aan de geluidsverbetering is gewerkt?

en met 25 augustus op ons sportcomplex wordt

Het wordt steeds gemakkelijker om een en ander te

georganiseerd?

bedienen. Verder is er een tweede televisie opgehangen,

Mocht u ons mee willen helpen als begeleider, neem

waardoor naast de info- en sponsorberichten van onze

dan contact op met Eddy van Hove, Marc Gelissen,

club ook gekeken kan worden naar andere sporten.

Herman Smits of May van Nieuwenhoven.

De fans van Max hoeven hem dus niet meer te missen…

...onze hoeëskamer een heuse koelcel rijker is?

…het Moësdieêk Pro Cycling Team ook dit jaar weer

De berg-/opslagruimte achter de bar werd omgeturnd

deelnam aan Vlaanderens mooiste?

tot een grote koelcel. Een enorme verbetering voor onze

Maar liefst 200 kilometer werden afgelegd. Chapeau

kantine. De grotere koelcel biedt nu alle mogelijkheden

voor Jack, Gerrit, Tim, Tom en Roy. Ze werden uiteraard

om de fusten en de frisdranken op een goede wijze op

gesteund door een wel heel sterk begeleidingsteam.

de gewenste temperatuur te houden.

Zelfs de DESM-vlag ontbrak niet naast het parcours.

Uw voetbalspeciaalzaak!

Cafetaria
Cateringservice

“De Köster”

• 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

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

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

Maasstraat 46 Weert | www.tramhaltweert.nl
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hadden de Rogstaekers nog iets speciaals in petto:
Na 10 jaar organisatie Moeësdiêkbâl en prinscomité geeft
Peter Jacobs het stokje door aan de jeugd en stopt. Zijn

Moeësdiêkbâl 2017

jarenlange inzet voor de vastelaovundj, in het bijzonder
het Moeësdiêkbâl, werd beloond met “de Hoeësorde
van de Rogstaekers”. Het was een geweldige avond en

Als kapitein in zijn boot werd de nieuwe prins van de

een herinnering voor het prinsengezelschap om nooit te

Moeësdiêk op de schouders van zijn adjudanten de

vergeten!

zaal binnengedragen. De kapitein en zijn piraten
hadden allemaal het gezicht bedekt. Eenmaal op

Via deze weg willen wij alle vrijwilligers, in het bijzonder

het podium werd Dennis Triepels uitgeroepen als

Yannick van café Jonas, en jullie allemaal bedanken voor

Preens vanne Moeësdiêk 2017. Samen met zijn adju-

een geweldig feest. We kijken nu alweer uit naar volgend

danten Michael Morelli, Pascal Peeters, Tom Lenders

jaar. Bedanktj, ’t waas GEWELDJIG!

en Frank van Meijl hebben zij er een geweldig feest
van gemaakt!
Dennis voetbalt in het 2e elftal en de derde helft wordt
vaak volbracht onder het genot van een pilsje en
Hollandse) muziek. Als ware fan van het levenslied
bezoekt hij vaak het Mega Piraten Festijn, vandaar dat
Dennis de “Orde van ‘t zaate piraatje” in het leven heeft
geroepen. En dat alles onder zijn devies:

“Met eine van d’n Triep aan het roer,
goan vae vanaovendj herstikke
knoeër!!”
Na de uitroeping zat de sfeer er al snel in. De huisdeejay,
Stijn Broeëds, draaide de hele avond geweldig aan elkaar.
Tussendoor waren er optredens van Moerepetazie en
onze eigen Ed & Frans. De tent stond op zijn kop en iedereen deed mee! Geweldig hoe die mannen samen met de
zaal sfeer kunnen maken. Tussen het feestgedruis door

Winnen is
een keuze!
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.

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
Tel.: (0495) 454 444
Fax: (0495) 454 445
www.smitsvandenbroek.nl
Weert | Curaçao

