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VOORWoord
De helft van het verenigingsjaar zit er zo goed als op.

We gaan eerst kort genieten van een rustige periode van

De competitie verliep vlotjes. Nauwelijks afgelastin-

het jaar. Even geen voetbal. Goed voor een ieder om daar

gen. Zeker op ons sportpark niet. Zorgen baren ons

van te genieten. Zeker onze vrijwilligers hebben deze

de prestaties van ons eerste elftal. Het wordt knokken

weken hard nodig om de zinnen te verzetten en bezig te

om niet rechtstreeks of via de nacompetitie te degra-

zijn met andere, feestelijke dingen. Alles begint weer snel

deren. Een mooie uitdaging voor onze selectiegroep

genoeg.

en begeleiding om in het nieuwe jaar alles uit de kast
te halen om dit te voorkomen.

De redactie wenst alle DESM-ers hele prettige feestdagen toe en alle geluk en een goede gezondheid voor het

Bij onze jeugdteams staan de nodige talenten voor

nieuwe jaar. We gaan er samen een goed nieuw jaar van

de toekomst klaar. Het zou mooi zijn als zij straks een

maken. Dat openen we op zaterdag 6 januari met onze

goede aanvulling en plek vinden bij de senioren. Het

nieuwjaarsinstuif. Zorg dat je erbij bent!

is belangrijk om rustig te blijven en met visie en beleid te werken aan de opgestelde uitgangspunten.

Raadpleeg met regelmaat onze site www.desm.nl en blijf
op de hoogte van het laatste nieuws. Tips voor de
redactie zijn altijd welkom: redactie@desm.nl .

Op onze jaarvergadering hoorden we vele positieve geluiden en tevens wensen voor de toekomst.
We willen nog graag van alles verbeteren en veranderen.
Dat is belangrijk. Een vereniging mag niet inslapen, maar
moet blijven bruisen. Om dit voor elkaar te krijgen heb je
steeds opnieuw mensen nodig die daarvoor willen blijven
gaan. Dat is en blijft een uitdaging. DESM heeft heel veel
potentieel en goede krachten. We hebben het met z’n
allen goed voor elkaar, maar niets is moeilijker dan de
kwaliteit die je hebt te behouden. Steeds opnieuw. Niet
inslapen, geen dingen gaan doen op de automatische
piloot, de lat hoog blijven leggen. Daarvoor moeten we in
2018 weer gaan. We wensen het bestuur en de commissies hierbij veel succes en wijsheid toe.
In dit nummer een mooi interview van Maarten met Joeri.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bij onze jeugd
zijn vele talenten actief. Niet alleen op het groene gras
maar ook daar buiten. Daarnaast de bekende items als
het bestuurlijke nieuws en verder alle info die we konden
vergaren.

ook last van de

crisis?
koop snel een staatslot!

BESTUURLIJK NIEUWS
We zijn alweer een half jaar onderweg. De dagen

Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen

worden beduidend korter en op en langs het veld is

van Cor Scheepers als bestuurslid. Hij blijft nog wel actief

het soms aardig koud. We zijn allemaal wel even toe

als wedstrijdsecretaris. Cor ademt DESM. Wij hebben

aan de winterstop. Een fijne tijd om door te brengen

daarom tijdens de vergadering voorgesteld om hem

met familie en vrienden en de batterij weer op te

erelid van DESM te maken. Volgens de statuten moet dit

laden. Vooral voor ons eerste elftal is het opladen

voorgelegd worden aan de leden tijdens de jaarvergade-

even nodig. Tot nu toe nog geen punten mogen

ring. Hierop is met een luid applaus toestemming voor

behalen (ten tijde van dit schrijven). Als bestuur

gegeven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen we hier

geloven we in dit elftal. We geloven in de onderlinge

nog bij stilstaan.

band die DESM heet en die ook gedragen wordt in ons
eerste elftal. Natuurlijk is het gebrek aan punten een

We zijn verder erg blij om te kunnen melden dat eindelijk

aanslag op het zelfvertrouwen, maar het geloof in het

akkoord is gegeven voor het plaatsen van de lichtmasten

collectief en het harde werken, wat DESM zo uniek

op het kleine veldje naast de kantine. Hier zal binnenkort

maakt, blijft onverminderd doorgaan. Als bestuur

mee gestart worden.

staan we volledig achter dit team. Samen winnen we
en samen verliezen we, ook dat is het collectief. .

We nodigen hierbij iedereen uit voor onze jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Deze zal op zaterdagavond 6 januari
gehouden worden.

Naast het volgen van alle teams en het bekijken van veel
wedstrijden van verschillende teams zijn we natuurlijk

Rest ons nog iedereen hele fijne, gezellige feestdagen te

daarnaast met andere zaken bezig geweest. De jaar-

wensen en een mooi, gezond en sportief 2018!

vergadering ligt nog vers achter ons. Een goed bezochte
vergadering waarin diverse zaken de revue passeerden.
In gemeenteland is er van alles gaande rondom het
subsidiebeleid. Waarschijnlijk gaan deze subsidies veel
minder worden en de huurbedragen hoger in de aankomende jaren. Afhankelijk van wat dit uiteindelijk gaat
worden zijn we genoodzaakt om de contributie te verhogen. Uiteraard houden we u hierover op de hoogte
(o.a. via de website en dit blad).
Ook de prijzen in de kantine zullen verhoogd worden.
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met
prijsverhogingen van onze leveranciers, maar hebben
we dit nooit doorberekend in de prijzen van de kantine.
We kunnen dit niet vol blijven houden. Daarom zullen de
prijzen voor drank en spijs in de kantine verhoogd worden. We hopen daarvoor op ieders begrip.
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JAARVERGADERING
Op maandag 27 november werd de jaarvergadering
gehouden. We blikken kort terug. Verheugend was
het dat deze vergadering goed werd bezocht, er stonden namelijk belangrijke onderwerpen op de agenda.
In het kort willen we er hier enkele benoemen.

Na ruim 30 jaar bestuurslid te zijn geweest, heeft
Cor Scheepers zich niet meer beschikbaar gesteld.
Cor blijft wedstrijdsecretaris voor de senioren. Voor de
jeugd wordt nog gezocht naar een opvolger/opvolgster.
Op de nieuwjaarsreceptie nemen we officieel afscheid.
Voorzitter Hugo Lammers werd herkozen en gaat aan zijn
laatste termijn (maximaal 3 jaar) beginnen. Het bestuur
is nog ijverig in de weer om 1 of 2 nieuwe bestuursleden
te vinden, die het bestuur weer compleet maken. Goed
nieuws is dat alle commissies goed bezet zijn. Wel zijn er

Nieuws van de Sponsorcommissie

enkele kleine verschuivingen. De centen zijn en blijven
belangrijk. We staan er financieel goed voor, maar op de

Enkele belangrijke onderwerpen staan op de agenda

lange termijn zijn er ontwikkelingen, waar we nu al reke-

om af te werken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons

ning mee moeten houden.

clubblad, krijgen we dit kostendekkend of gaan we volledig digitaal? Er moet een afweging worden gemaakt,

De kantineprijzen worden per 1 januari iets verhoogd. In

rekening houdende met onze financiële situatie.

de laatste jaren zijn de inkoopprijzen dusdanig gestegen

De contracten van de reclameborden worden verlengd.

dat dit noodzakelijk wordt. De gemeente verhoogt de

Dat geldt ook voor het contract met onze shirtsponsor

huren fors en bezuinigt op subsidies. Dat hakt er aardig in.

Jako. De periode van 4 jaar is voor de meeste shirt-

Nog niet duidelijk is of dit allemaal doorgaat na protesten

sponsoren om en zij moeten beslissen of ze doorgaan

van alle Weerter clubs. Het bestuur wacht deze ontwik-

voor een nieuwe periode (en dat hopen we natuurlijk).

kelingen nog af en beslist dan hoeveel de contributie het

In maart vindt er voor al onze sponsoren een sponsorac-

volgende seizoen zal stijgen.

tiviteit plaats. Aan alle leden wordt gevraagd om nieuwe
sponsoren aan te dragen. Kent u iemand die ons mooie

De voorzitters van de commissies hadden een positief

sportpark wil voorzien van een nieuw reclamebord of

verhaal. Voor de nabije toekomst staan er belangrijke on-

anderszins wil sponsoren? Neem contact op met onze

derwerpen en activiteiten op de rol. Elders in dit clubblad

sponsorcommissie. Een dankwoord aan al onze huidige

leest u hier mee over.

sponsors voor hun ondersteuning is op zijn plaats. We
hopen dat het u in 2018 zakelijk gezien voor de wind gaat
en dat we samen op een plezierige wijze kunnen blijven
samenwerken. Uiteraard bent u van harte welkom op
onze nieuwjaarsreceptie en het Moeësdiêkbal!

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

Nieuws van de Technische Commissie

WINTER- / OEFENPROGRAMMA

In de tweede helft van het seizoen wil onze TC alles

Je kunt het weer niet met zekerheid voorspellen, maar ons

op alles zetten om het meisjes-/dames- en veterin-

kunstgrasveld biedt mogelijkheden. Uitgezonderd zijn

nenvoetbal weer op de kaart te zetten. Allerlei zaken

natuurlijk dagen waarop er sneeuw valt en het heel stevig

zijn hierover al afgesproken. Het ziet er positief uit.

vriest. De trainingen van onze selectie starten al weer snel.

Alle meisjes en dames kunnen al gaan werven en

Op donderdag 4 januari wordt de wekelijkse cyclus van

propaganda maken. De volgende uitdaging is om de

dinsdag en donderdag weer hervat.

overgang van onze jeugd naar de senioren een goede
plek te gaan geven. Op dit moment hebben we drie
JO19-teams. Een unicum bij DESM. Het is belangrijk
om in de komende tijd een goede regeling te gaan
treffen dat alle talenten die doorstromen goed worden opgevangen. Gedacht wordt bijvoorbeeld om
onder de selectie een jeugdig team te gaan formeren,
wellicht aangevuld met enkele oudere kartrekkers.
Tot slot zijn er stappen gezet om ons jeugdkader op
een hoger niveau te brengen. Dat proces is nog niet
afgerond. Middels cursussen, uitleg over trainingsstof
en workshops blijven we hieraan werken.

Nieuws van de Jeugdcommissie
Het aantal jeugdleden blijft toenemen. De hoogste teams
acteren in de 1e klasse en daar doen ze het prima.
De JO13 heeft het nog moeilijk maar leert enorm veel.

De volgende oefenwedstrijden zijn ingepland:

Alle teams zijn goed bezet voor wat betreft de begelei-

Dinsdag 9 januari: 20.00 DESM 1 - Oda 1, de rest van de

ding. Alle leiders zijn in het afgelopen jaar voorzien van

selectie traint.

uniforme kledij. Dit ziet er mooi en zeer representatief uit.

Zondag 14 januari: 14.30 DESM 1 - Helden 1.

Naast het voetbal worden vele activiteiten georganiseerd.

Zondag 21 januari: 14.30 DESM 1 - Spcl. Irene 1 en

Nieuw was afgelopen seizoen de afsluitingsdag. Voor het

12.00 uur DESM 2- Spcl. Irene 2.

nieuwe seizoen wordt gewerkt aan een clubweekend bij

Zondag 28 januari: Competitiewedstrijd RKVB 1 – DESM 1;

de start van het seizoen. Dit als vervanging van de voet-

oefenwedstrijd voor het 2e, tegenstander nog niet bekend.

balweek. Dit gaat dan gelden voor alle teams.

Zondag 4 februari: DESM 1 – Spaubeek1;

Wensen blijven er natuurlijk ook. Met name het groepje

oefenwedstrijd DESM 2, tegenstander nog niet bekend.

dat de zaterdagdienst bij de jeugd draait behoeft uitbreiding. Erg belangrijk dat dit gehandhaafd blijft. Daarnaast

Op zondag 25 februari Is er weer competitie voor alle

hebben we altijd nieuwe scheidsrechters nodig. Het loopt

teams. Raadpleeg voor het actuele programma onze site,

op dit moment heel aardig, maar het kan nog beter.

zeker bij twijfel of wedstrijden doorgaan.

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

PRESTATIES SENIOREN

De zorgen worden gedeeld en uitgesproken. Dan hebben

De VE-teams hebben gelukkig een regelmatigere com-

we het over de laatste plaats (op dit moment, 1 decem-

petitie dan het vorige jaar, maar het is nog niet optimaal.

ber) van ons eerste elftal. Nog geen punt verzameld en

VE-1 verkeert in de brede middenmoot. De analyses na

dat hebben we lang niet meer meegemaakt. Er wordt van

afloop duren steeds langer. VE-2 bezet samen met Ospel

alles aan gedaan om dit dal te verlaten, maar dat lukt nog

de onderste plek. Het eerste succes is echter binnen en

niet. We zullen de komende winterperiode hard nodig

dat smaakt naar meer. De generaal en zijn assistent

hebben om aan verbeteringen te werken. Belangrijk is

hebben er alle vertrouwen in. John trouwens ook.

altijd dat iedereen in dat proces wordt meegenomen en
spelers, trainer en begeleiders hier gezamenlijk en op een

De veterinnen werken op enkele vrijdagen een onderling

positieve manier aan werken. Enkele overwinningen kun-

programma af. Dat gaat prima en het is leuk en gezellig.

nen zeker voor een ommekeer zorgen.
Er is een ranglijst opgesteld voor het team dat clubkamOns tweede doet het prima in de nieuwe hogere klasse.

pioen wordt. Hoe meer wedstrijden je wint, des te meer

Ze verkeren in de bovenste regionen, doen goed mee en

meer punten je als team verzamelt en hoe hoger je op de

met name een goede teamgeest zorgt voor successen.

ranglijst terecht komt. Wie wordt kampioen straks?

Ga zo door en wie weet wat er in het vat zit straks.

Op dit moment is de stand:

De lagere teams doen het wisselend. Vooral ons derde

1. De veterinnen

heeft het moeilijk om punten te sprokkelen. Sterkere

2. DESM 5

tegenstanders maken het ons moeilijk.

3. DESM 2.

DESM 4 en 5 zijn goed bezig. Beiden hebben een plek in
het linkerrijtje en de onderlinge kameraadschap zorgt

Alles is te volgen op onze site. Blijf ook in de winterperi-

voor veel voetbalplezier.

ode trainen. Er is weer van alles georganiseerd.

“zonder
vrijwilligers
geen desm”
Interview met Joeri Teeuwen

Als kleine jongen mocht hij op zondag altijd mee met
pap naar de wedstrijden. De voetbalkwaliteiten van
senior zijn hem niet bepaald bijgebleven. “Ik ging veel
liever een balletje trappen met de andere kinderen.
Het flesje AA en het broodje frikandel na de wedstrijd
zitten me trouwens wel nog vers in het geheugen”,
lacht hij. “Daarnaast mocht ik, als ik niet naar school
hoefde, met opa mee om de vrijwilligers op de maandag- en woensdagochtend te helpen. Heerlijke, onbezorgde dagen waarop mij onbewust werd bijgebracht
wat echte clubliefde is!”

Uiteindelijk was het dan zover. Joeri bereikte de leeftijd

In het laatste jaar waarin hij speelgerechtigd is voor de

waarop hij zich officieel mocht gaan aanmelden bij de

jeugd, besluit Joeri zijn voetbalschoenen met pensioen te

Mini’s. “Eerst moest ik mijn zwemdiploma’s halen, maar

sturen. Hij wil zich gaan richten op andere zaken binnen

daarna kon ik mijn eerste paar voetbalschoenen gaan

onze club. Hij begint bij de Jeugdcommissie, “toch wel

uitzoeken.” Het ouderlijk huis van de familie Teeuwen,

een van de belangrijkste commissies binnen de vereni-

waar hij nog steeds zijn was laat doen en aanschuift bij

ging. De jeugd heeft de toekomst. Daarnaast zorgt zij

het avondeten, ligt op de Nedermaaslaan. Voor de op-

ervoor dat er wekelijks vele ouders langs de kant staan.

lettende lezer: Groenewoud, officieel grondgebied van

Ouders die vaak betrokken raken en taken voor de club

V.V. De Schäöpkes (waar Joeri in 2007 jeugdprins was).

op zich gaan nemen. Het liefste ben ik bezig met het
organiseren en regelen van allerhande zaken. Wellicht

“Hier ging ik ook naar school. Toen mijn vriendjes zich

dat ze me daarom coördinator van de activiteiten voor de

aanmeldden bij Wilhelmina ‘08, besloot ik hetzelfde te

jeugd gemaakt hebben?”, aldus een breeduit grijnzende

doen. Gedurende de F- en E-jeugd heb ik het blauw-wit

Joeri. “Ieder jaar opnieuw is het een uitdaging om leuke

gedragen. Daarna begon het toch echt te kriebelen en

activiteiten op de agenda te zetten. Denk hierbij aan het

maakte ik de overstap naar DESM. Tot en met de A-jeugd

Chocomeltoernooi, het E- en F-Toernooi, de Sinterklaas-

speelde ik als rechtsback en rechtshalf in ons mooie geel-

avond en het Afsluitingsweekend.” Vanuit deze passie

zwart. Een geweldige periode, waarin ik maar liefst drie

rolde hij de Activiteitencommissie binnen om daar zijn

kampioenschappen heb mogen meemaken. Hier heb ik

steentje bij te dragen aan de organisatie van de overige

veel vriendschappen voor het leven gesloten!”

activiteiten bij DESM.

“Het lijkt af en toe net een evenementenbureau op de

In het dagelijks leven werkt Joeri nu zo’n anderhalf jaar bij

club, maar dat komt de gezelligheid alleen maar ten

Start People, waar hij als intercedent mensen aan een

goede. De activiteiten worden goed bezocht en dragen

nieuwe baan helpt en zijn klanten aan goed personeel.

bij aan de sfeer buiten het veld. Die is misschien wel net

“Helaas viel dit niet te combineren met mijn werk bij

zo belangrijk als die binnen de lijnen. Dat is écht DESM!”

Cafetaria de Beemd, de kweekvijver van DESM. Na een
periode van bijna acht mooie jaren heb ik daar afscheid

Verder heeft Joeri mooie herinneringen aan de voetbal-

moeten nemen.”

weken. Als leider heeft hij deze een aantal jaren zeer
intensief meegemaakt. Zo nu en dan kunt u hem achter

Al met al is Joeri een druk baasje (en mogen we blij zijn

de bar vinden (voor de bar trouwens ook) en helpt hij bij

met zo’n jonge enthousiasteling, red.). Dit heeft er vooral

de planning, organisatie en de algemene zaken binnen

mee te maken dat hij moeilijk “nee” kan zeggen. Hij haalt

de kantinecommissie. Alsof dit allemaal nog niet genoeg

veel voldoening uit het mede organiseren van de diverse

is, mag hij zich sinds kort ook leider van DESM 2 noemen.

activiteiten. “Het is geweldig om te zien hoeveel plezier

Een nieuwe uitdaging, die hij met beide handen aange-

de jeugd heeft, daar doen we het voor. Een van de hoog-

pakt heeft. Niet geheel onbelangrijk voor deze keuze zijn

tepunten voor mij was toch wel het afsluitingsweekend

natuurlijk de bijbehorende extra feestjes en avondjes op

van afgelopen seizoen. Ongeveer tweehonderd kinderen

stap die deze functie met zich meebrengt…

hebben een fantastisch weekend gehad”, glundert hij.
“De kinderen gaven aan een “supervette overnachting” op

Ondanks de vele uren die hij per week op ons sportpark

de accommodatie te hebben gehad. Naderhand ben ik

doorbrengt, heeft hij toch nog tijd voor zijn vriendin

hier nog door een aantal ouders op aangesproken in de

Shannon. Het stel is alweer bijna vijf jaar samen.

supermarkt en heb ik bedankmails gehad. Soms zelfs met
foto’s waarop te zien is dat de jeugd compleet uitgeput
ligt te slapen. Ge-wel-dig! Als vrijwilliger zit ik prima op
mijn plek en zie ik voldoende mogelijkheden om door te
groeien. Er valt nog zoveel te leren van alle oud-gedienden die DESM rijk is. Ik ben blij dat ik deze kansen krijg!
Iedereen die denkt aan een mogelijke functie als
vrijwilliger zou ik dan ook willen zeggen: “DOEN!”
Het is dankbaar werk, je krijgt er energie van,
beleeft er veel plezier aan en je helpt er de club
enorm mee.
Zonder vrijwilligers geen DESM. Er is altijd wel een
functie te vinden die bij je past!”

Prestaties jeugdteams
De balans op 1 december: De JO19- teams doen het
alledrie prima, ze staan bij de bovensten op de ranglijst.
Een prestatie van formaat. Dat geldt ook voor JO17-1 en
JO17-2. JO17-1 staat op een vierde plek. Wekelijks moeten
ze behoorlijk aan de bak om een goede prestatie neer
te zetten. Werd JO17-2 onze winterkampioen? Het zou
zo maar kunnen. Ze staan er op dit moment goed voor.
Chapeau en hopelijk is het gelukt!
De prestaties van de JO15-teams kunnen hier en daar
beter. Vooral JO15-1 heeft het in enkele wedstrijden niet

JO13-2 doet het goed, maar ons derde team heeft het

waar gemaakt. JO15-2 staat in een pittige poule. JO15-3

moeilijk en staat onderaan. De E-teams (JO11) spelen met

daarentegen is opgestoomd naar het linkerrijtje.

wisselende succesjes. Het voetbalplezier is er en dat is het
belangrijkst. Dat geldt ook voor onze F-teams (JO9). Van

JO13-1 heeft een pittige klasse en tegenstanders. In het

hun wedstrijden wordt geen stand bijgehouden, het gaat

begin waren er grote nederlagen die we moesten slikken.

om het voetbalplezier. Na de winterpauze worden teams

Op het einde merk je dat we al veel hebben bijgeleerd.

op basis van de prestaties opnieuw ingedeeld.

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

Een treurig bericht
Vlak nadat ons vorige clubblad klaar was, bereikte ons
het bericht dat Gerrit (Graat) Vlassak was overleden.
We konden dat in ons vorige nummer niet meer meenemen. Graat was de zoon van onze oud-/erevoorzitter
Herman Vlassak. Begrijpelijk dat hij zeer betrokken was bij
onze club. Lang was hij actief bij onze veteranen.
Hij was de man van het gas en als zodanig werd hij vaker
voor klusjes gevraagd. Graat is altijd betrokken geweest
bij onze club. Hij was een vaste supporter van de thuiswedstrijden van ons eerste en genoot ervan om na afloop
nog even na te genieten in onze kantine. Meer dan 65 jaar
was Graat lid van zijn Moeësdiêk. Vele mooie herinneringen kunnen zoon Ron en kleinzoon zeker koesteren en
dat geeft troost.

Donaties/acties
Er waren de afgelopen maanden meerdere momenten
dat onze club een mooi bedrag op de rekening bij
geschreven kreeg. De Rabobank Samen Sterker actie
bracht 528 euro in het laatje. De sponsorwinkel schenkt
DESM 765 euro. Van Jo van Geneygen (hij schreef het
boek “Leuken tijdsbeeld van toen”) kregen we eveneens
een mooie donatie. De opbrengst van zijn boek werd

Grote Clubactie

verdeeld over verenigingen op Leuken.

De Grote Clubactie, gehouden door onze jeugdafdeling
en aangestuurd door Claudia, was dit jaar succesvoller

Mooi meegenomen en dank aan iedereen die hiervoor

dan in 2016. 911 Loten werden er in totaal verkocht.

gezorgd heeft!

De opbrengst was maar liefst 2186,40 euro en dat is ruim
500 euro meer dan in 2016!

JAN BEDANKT!

Er zijn natuurlijk altijd topverkopers, zo ook dit jaar

U heeft het al gemerkt. De betrokkenheid van onze

weer. Terecht verdienen ze daarvoor een leuke prijs.

nieuwe verzorger bij DESM heeft niet lang geduurd.

Dana Swagten was de beste verkoopster met 110 loten,

De T.C. heeft Jan Lenders bereid gevonden om ons uit

gevolgd door Zoë Swagten, die er 91 verkocht.

de brand/nood te helpen. Dank hiervoor Jan.

Phos Franssen wist maar liefst 41 loten te slijten en Jordy
van den Boogaart verkocht er 37. Een dikke pluim voor
alle jeugdleden die hun beste beentje hebben voorgezet.
Dit mooie bedrag was voor onze club heel welkom.
Op het chocomeltoernooi van 15 december zijn alle
prijswinnaars in het zonnetje gezet.

UITZENDEN | DETACHEREN
PAYROLL | WERVING & SELECTIE

Bassin 15
6001 GZ WEERT
t 0495 583358
weert@mainwork.nl

Fellenoord 218, unit 4.7
5611 ZC EINDHOVEN
t 040 3034670
eindhoven@mainwork.nl

WWW.MAINWORK.NL

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015

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

Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969
___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl

Verlichting speelveld
Het ziet er naar uit dat het verzoek om twee lichtmasten te plaatsen op het speelveld bij de kantine toch
doorgaat. Er was een bezwaarprocedure van enkele
omwonenden, maar deze is niet gehonoreerd. Als er
niet verder geprocedeerd wordt, zal de offerte worden
bekrachtigd. Of we nog kunnen profiteren na de winterpauze? Dat is maar de vraag. Het licht zal, als alles
goed gaat, vermoedelijk pas in het nieuwe seizoen
gaan branden.

Sint en PieT, ze waren er Weer…!
Op 30 November was de enige echte Moeësdiêk-Sint met
zijn Pieten weer te gast in onze hoeëskamer. Allereerst
waren de kleintjes, onze F’jes, aan de beurt. Het werd een

Verduurzaming

gezellig en leuk uurtje voor onze jeugd. Alles was wederom keurig georganiseerd door onze jeugdcommisise.

De gemeente Weert is op dit vlak bijzonder actief en
ons sportpark staat ook op de nominatie. Verrassend.

Om 22.00 uur, na afloop van de trainingen, zat een geheel

Er worden mogelijk 86 zonnepanelen geplaatst op het

gevulde kantine te wachten op de komst van de goed-

platte gedeelte van de daken. In maart/april zou dit

heiligman. De vraag is jaarlijks hoe hij arriveert? Dit jaar

moeten plaatsvinden. We zijn benieuwd...

liet hij zich als duo-passagier afzetten door een motorfanaat die hem met stevige snelheid enkele keren om
ons hoofdveld transporteerde.

Vacatures

Het werd weer een leuke happening. Sint had weer een

Op de zaterdag hebben we dringend mensen nodig

vol lijstje met namen die bij hem op het matje moesten

(man/vrouw) als aanvulling van onze zaterdagdienst.

komen. Daar waren de nodige komische momenten bij.

Ook ouders zijn welkom. Enkele keren per jaar wordt u

De meeste acts werden ondersteund met filmpjes.

dan op de zaterdag enkele uren ingeroosterd om toezicht

Zo leer je onze voetbalsterren ook nog eens van een

in ons clubgebouw te houden bij de jeugdwedstrijden.

andere kant bekijken. Kortom; het werd een gezellig

Leuk werk en gezellig, maar wel belangrijk. Mocht u inte-

samenzijn dat tot in de kleine uurtjes duurde. Iedereen

resse hebben, meldt u zich dan aan bij onze jeugdcom-

genoot van de 'stom streek' die door Sint en Pieten

missie. Daarnaast blijven scheidsrechters altijd welkom.

werden verwoord. Toepasselijke cadeautjes vulden dit

Zonder scheidsrechters geen wedstrijden!

alles aan. Het was weer de moeite waard.

Verder zoeken we nog nieuwe mensen om zich aan te

Dank aan alle mensen die in de voorbereiding veel tijd

sluiten bij onze onderhoudsgroep, die op de maandag-

investeerden. Tot volgend jaar beste Sint en Pieten!

morgen van 9.00 tot 11.30 uur onderhoud pleegt.

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!

wist u dat...

...de bus naar de Brand-brouwerij op zaterdag

den, om je te focussen op de komende wedstrijd en te

27 januari al aardig gevuld is? Het belooft een leuke

gaan starten met een goede warming-up. Naast de tassen

happening te worden.

met kledij komt er een extra muziekbox naar binnen.

…Bryan van Hove de circuittrainingen heeft voor-

…de coaches van VE2 dit initiatief willen gaan over

bereid voor de F-teams? Hij deed dat prima. Een dikke

nemen? Dat zal er zeker voor gaan zorgen dat de pres-

pluim en succes met deze stageopdracht, waar hij na de

taties nog beter worden. Ze doen het wel anders. Aan DJ

winterpauze een vervolg aan gaat geven!

Pedro is gevraagd of hij bij thuiswedstrijden tussen 08.45
en 09.15 uur plaatjes wil komen draaien. Dus als u rond

…het amateurseizoen ook in het seizoen 2018-2019

deze tijd “The Cats” door de gangen hoort galmen weet u

start, zoals dat dit jaar gebeurde? De eerste drie weken

wat er aan de hand is.

van september zijn gevuld in de weekenden met bekerwedstrijden. De competitie start eind september.

…we u verwachten op onze nieuwjaarsinstuif op
zaterdag 6 januari? We nemen afscheid van Cor

…het zo ook kan? Onze JO19-3 speelde thuis tegen

Scheepers als bestuurslid en ook onze jubilarissen

Stiphout Vooruit. De tegenstander nam de sleutel van

worden gehuldigd. Trouwens, als vanouds belooft

kleedlokaal 4 mee. Zondagmorgen kwam iemand per-

het weer een gezellige happening te worden!

soonlijk met de auto uit het verre Helmond de sleutel
terug brengen.

…ons team JO13-1 was uitgenodigd als gastteam
bij de wedstrijd VVV-PSV? In de rust mochten zij latje

…we met onze tijd moeten meegaan? Je weet niet
wat je hoort op de vroege zondagmorgen. Uit meerdere
kleedlokalen klinken harde klanken van verschillende
muziekstijlen. Alles is bedoeld om goed wakker te wor-

trappen. Er werd maar liefst 3 keer raak geschoten!

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

Verbaan
Systems

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

Gebruik kunstgrasveld
Tot de aanvang van de voorjaarscompetitie zal aan de

winter zaalvoetbal

jeugdteams de mogelijkheid geboden worden om op de
zaterdagen op het kunstgrasveld te trainen of te voetbal-

Tijdens de winterperiode zullen weer jeugdteams deel-

len. Om te voorkomen dat meerdere teams tegelijkertijd

nemen aan de jaarlijkse KNVB-winterzaalvoetbalcom-

willen gaan trainen of spelen, zal het gebruik van het veld

petitie van district Zuid II. Een verzoek om de spelers niet

gecoördineerd moeten worden. Deze coördinatie loopt

zonder begeleiding te laten verblijven in de kleedkamers

via Ernst Jansen. Teams die op de zaterdagen gebruik

van de sporthallen. Zorg ervoor dat er bij vertrek geen

willen maken van het kunstgras kunnen dit melden

rommel achterblijft in de kleedlokalen. Wij wensen alle

via vz.jeugdcommissie.desm@gmail.com of telefoon

deelnemers heel veel succes!

06-34473377.

jeugdTrainingen in winterstop

Start voorjaarscompetitie

Van maandag 15 januari tot maandag 5 februari 2018

Op 24 februari 2018 start de voorjaarscompetitie voor

wordt teams die dat willen de gelegenheid geboden om

zowel de A-categorie als de B-categorie. Tussentijds

1x per week trainen op het kunstgrasveld. Trainers die

worden er zeker enkele vriendschappelijke wedstrijden

hiervan gebruik willen maken dienen dit vóór 31 decem-

ingepland. Raadpleeg onze site.

ber te melden via vz.jeugdcommissie.desm@gmail.com
zodat we een planning kunnen maken. Zonder melding
gaan we er vanuit dat je hier geen gebruik van maakt!

Vervolg mini-symposium jeugd
Tijdens de winterstop zal er vrijwel zeker een vervolg

Vanaf maandag 5 februari 2018 worden de trainingen van

komen op het eerder gehouden Mini-symposium een

alle teams evenals de keeperstrainingen weer volledig

trainingsavond komen. Zodra de datum bekend is wor-

hervat. I.v.m. carnaval is er op 12, 13 en 14 februari 2018

den jeugdtrainers en leiders ingelicht.

géén training.

Uw voetbalspeciaalzaak!

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

NIEUWJAARSRECEPTIE
De aftrap van het nieuwe jaar wordt genomen op zaterdag 6 januari met de nieuwjaarsreceptie. Liefhebbers die
het jaar sportief willen beginnen, kunnen vanaf 17:00 uur
komen voetballen.
Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom voor de
nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze avond wordt een kort

ZATERDAG 27 JANUARI 2018

BEZOEK BRAND BROUWERIJ
EN NABORRELEN

moment genomen om een aantal mensen in het zonnetje
te zetten.
Wij hopen natuurlijk iedereen te treffen om elkaar een
gezond en sportief jaar te wensen!

VERTREK OM 12.30 UUR EN ROND 20.00 UUR ZIJN WE WEER TERUG.
ER IS MAAR PLAATS VOOR 50 PERSONEN IN DE BUS,
DUS GRAAG TIJDIG AANMELDEN AAN DE BAR IN DE KANTINE!
DEELNAME € 15,- P.P.

Moeësdiêkbâl
V O E T B A L V E R E N I G I N G

DOOR EENDRACHT STERK MOESDIJK

’t Vastelaovundjsezoen es begonne! Dit kieër gein

ANNO

1945

11e v/d 11e in Meestreech, mer saame met aod-preênse
en -adjudânte hieet ‘t preênscomité ’t sezoen aafgetraptj
in Amsterdam. Gae kintj neet vreûg genog beginne, want
’t es godmejaar wieër un kort sezoen. Schrieftj daorum al-

Bezoek Brand brouwerij

lemaol alvast inne agenda, slaotj ’t op in eure smartphone
of plektj un gaelke oppe keulkast:

De hofleverancier van de Hoeëskamer zet haar deuren

MOEËSDIÊBÂL, VRIÊDIG 2 FIBBERWARI!

open voor DESM om een kijkje te nemen in haar keuken.
Leden kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan

Hieël Luuêke zal dea aovundj wieer Gael/Zwert kluuëre.

de Brand bier brouwerij in Wijlre. Deze activiteit staat

Zoeë-as dae-jae van os gewindj zeetj, es d’r ‘n spesjaal

gepland op zaterdag 27 januari. De bus vertrekt om 12.30

pregram met werreldjartieste. Weem det zeen …?

uur vanaf de Moeësdiêk en zal rond 20:00 uur weer terug

Vae bauwwe de spanning 'n bitje op; det wurtj later pas

zijn. De aanmeldingen gaan hard en er is maar beperkt

geprizzentieërtj. Haotj Facebook, website en de poster

plaats voor 50 personen dus ben ik snel bij!

inne kantien good in de gaate vör mieër info. Dit geweldjige fieëst zal plaatsvinge inne zaal Jonas; Netuurlik wurtj

Deelname kost € 15, - p.p. en aanmelden kan aan de bar

dao oeëzze nôwe preens(es) sensasjoneel uutgeroôpe en

in de kantine.

auch dit jaor garandieëre vae uch weer ’n lekker pilske
(of iets angers) en völ lol en plezeer.
Wis vrieëdig 2 fibberwari!

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

