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Wessem, onze trots aan het water. 

Een thuis voor iedereen, vol leven en 

gezelligheid. Wessem is springlevend en 

dat willen we zo houden door samen de 

schouders er onder te zetten. 

Dorpsraad Wessem heeft vorig jaar de inwoners 
van Wessem gevraagd naar hun ambities, dromen, 
wensen en ideeën voor Wessem. De eerste resultaten 
hiervan werden medio 2019 gepresenteerd in het 
oude gemeentehuis. Een overzicht hiervan kunt u 
terugvinden op de website www.dorpsraadwessem.nl. 
Duidelijk is dat een leefbaar Wessem voor de inwoners 
vooral gaat over ‘samen’. En over ‘veilig’, ‘schoon’ en 
‘trots op ons dorp’. De dorpsraad gebruikt de resultaten 
uit de ambitieboeken als leidraad voor de toekomst. 

Tegelijkertijd voegden bewoners zich samen om 
het Dorpslab te vormen: een samenwerking van 
betrokken inwoners, vrijwilligers en ondernemers, 
ondersteund door Buro Negen en Rabobank Peel, 
Maas en Leudal. 

Het Dorpslab ontwikkelde de visie voor Wessem: 
Wessem, de trots aan het water. Met een authentiek 
dorpshart, omringd door natuur en water. Vol leven 
en gezelligheid. Een thuis voor iedereen, jong en 
oud. Verbonden met elkaar via het water, de vele 
verenigingen en evenementen. Kinderen groeien 
er in harmonie op. Ouderen genieten er van hun 
oude dag en dragen hun trots over op de nieuwe 
generatie. Inwoners zoeken elkaar op en werken met 
elkaar samen. En samen gaan we op weg naar de 
toekomst.

Vier werkgroepen zorgen voor uitvoering van de visie.

1. Vitale verenigingen 
Deze werkgroep spant zich in om het 
verenigingsleven in Wessem vitaal te houden 
door samenwerking tussen de verenigingen 
mogelijk te maken en te ondersteunen. Een 
resultaat hiervan is de organisatie van het 
dorpsspel op Koningsdag 2020.

2. Ontmoeten met en voor ouderen 
Verbinding ontstaat door het overdragen van 
normen en waarden, door mensen met elkaar 
in contact te brengen, door jong met oud samen 
te laten komen. De werkgroep heeft als doel om 
met een passend idee te komen waarbij jong en 
oud, maar ook verschillende verenigingen in 
Wessem worden samengebracht.

3. Groene hart van Wessem 
Ook in deze werkgroep is het nadrukkelijke 
streven een plek te creëren waar inwoners van 
Wessem samen kunnen komen. Er zijn plannen 
voor een kleine kinderboerderij, waarbij zowel 
ouderen als jongeren worden uitgenodigd deel te 
nemen, als ook de school en de gemeente.

4. Beleven en vertellen 
Iedere inwoner van Wessem is ambassadeur voor 
het dorp. Wat vertel je over Wessem, waar ben je 
trots op, wat wil je doorgeven aan je kinderen? 
Deze werkgroep spant zich in om betekenis te 
geven aan de verhalen die leven in het dorp en 
deze te verspreiden. 

Het eerste resultaat van de werkgroep Beleven en 
Vertellen heeft u op dit moment in uw handen. 
Een nieuwsbrief met verhalen, gebeurtenissen, een 
agenda, foto’s en historie. Drie keer per jaar vindt 
u deze nieuwsbrief op uw deurmat. Daarnaast is er 
de website www.maasdorpwessem.nl waarop u nog 
méér verhalen, foto’s en feitjes vindt. In het begin 
nog niet zo veel, maar u wordt van harte uitgenodigd 
uw bijdrage te leveren, zodat de site een platform 
wordt waar inwoners van Wessem elkaar ontmoeten 
en waar relevante informatie over verenigingen en 
activiteiten te vinden is. Daarnaast gaat u hier ook 
achtergrondinformatie en verhalen vinden over de 
geschiedenis van Wessem. Neemt u dus gerust en 
regelmatig een kijkje. 

Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal 

ontvangen? Dat kan ook.  

Meldt u daarvoor aan op de website  

www.maasdorpwessem.nl.

Heeft u een verhaal, anekdote, foto, nieuws 

of iets dat u de moeite waard vindt om te 

delen met de gemeenschap van Wessem? 

Dan kunt u dit mailen naar  

info@maasdorpwessem.nl. U kunt ook 

contact opnemen met Mariëlle Schlicher, 

tel. 06-20793971. 

Verenigingen ontvangen een mail waarin 

staat waar zij hun verenigingsnieuws naar 

kunnen mailen. 

V
o

o
rw

o
o

rd

Fotografie: Marjan van der Heijden

Dörpsspel Wèssem
Dorpskwis doet zijn intrede in Wessem
Op koningsdag 2020 (27 april) vindt de eerste 

editie plaats van ‘Dörpsspel Wèssem’. Er wordt 

een bruisende kwis georganiseerd waarin teams 

met elkaar de strijd aangaan. De quiz wordt 

gecombineerd met uiteenlopende spellen, die 

gespeeld worden tijdens een rondgang langs 

Wessemse verenigingen en horeca. Deelname is 

voor iedereen die zich verbonden voelt met ons 

prachtige Maasdorp. In het bijzonder de inwoners 

van Wessem, families, vrienden, buurtgenoten, 

bedrijven en verenigingen. Dörpsspel Wèssem 

is een initiatief van Wessemse verenigingen die 

hun krachten bundelen in het platvorm ‘Wessem 

verenigd’.

Puzzelen jij en je teamgenoten zich een slag in de 

rondte en vinden jullie de aanwijzingen en jokers? 

Dan maken jullie kans om de nu al meest begeerde 

bokaal van Wessem in de wacht te slepen!  

Zet alvast een dik uitroepteken in je agenda op 

27 april en verspreid deze boodschap verder.  

Meer informatie over opgave en het  programma 

volgt zéér binnenkort.  

Email: wessemverenigd@gmail.com. 

Wessem in ‘t kort
Ik vind Wessem een super leuk dorpje ook al is 

het best klein. Je kunt er veel dingen doen: een 

speeltuin waar je kunt gaan spelen, voetballen 

op het veldje, wandelen door het parkje en nog 

veel meer. Ik vind de school ook super leuk. De 

Maas is natuurlijk ook iets van Wessem waar dat 

we trots op mogen zijn. In het thema de maas 

zijn ook De maaslakeis en De Stad Wessem, 

twee rondvaartboten gemaakt. Ze liggen nu in 

Maasbracht maar toch is het iets van Wessem. 

Sinds kort hebben ze in Wessem ook een 

toneelclub voor de kinderen. Er is de harmoniezaal 

waar de carnaval wordt gevierd, muziek wordt 

gemaakt en wordt gekiend. We hebben ook een 

buurt supermarkt: dorpswinkel Super Mario, brood 

en banketbakkerij Geudens, pizzaria L’Amour en 

een friettent. Kortom ik vind Wessem een super 

leuk dorpje waar je heel veel kunt beleven. 

Groetjes Fem Derickx, groep 8

Prijsvraag...
De eerste nieuwsbrief van de werkgroep ‘Beleven 

en Vertellen’ is een feit. Maar zoals u ziet, heeft 

de nieuwsbrief nog geen naam. Namen als ‘de 

Wessemnaar’ ‘Wessem actueel’ en ‘Maasdorp 

Wessem’ hebben al de revue gepasseerd, maar u 

weet vast en zeker een pakkende naam die méér 

tot de verbeelding spreekt. Een naam waarvan 

iedereen weet dat het over de nieuwsbrief gaat 

als die naam genoemd wordt. Stuur uw idee naar 

info@maasdorpwessem.nl en wie weet, draagt 

de nieuwsbrief vanaf volgende keer uw titel. De 

inzender van de meest pakkende naam krijgt in 

ieder geval een leuke verrassing.
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De eerste raadsvergadering van de gemeente 

Wessem na de inval van de Duitsers was 

op 27 juni 1940. Burgemeester Sef Tijssen 

opende deze vergadering op de volgende 

wijze:

“Dat sinds 10 mei j.l. de oorlogsstorm over ons 
land gekomen is en have en goed van vele onzer 
landgenoten heeft verwoest. Vele mensenlevens 
zijn te betreuren.”  
Hij is ten zeerste begaan met het noodlot dat de 
bevolking zoo wreed getroffen heeft. Verder zegt 
hij dat onze gemeente het oorlogsleed van nabij 
heeft meegemaakt. Een viertal woningen werd 
nagenoeg geheel verwoest. Verschillende huizen 
werden beschadigd. Het ergste is echter dat ook 
hier mensenlevens te betreuren zijn, namelijk de 
echtgenote Nel Giessen-Wijers te Pol. Een zoon van 
weduwe Stoffers, Maasstraat, werd vrij ernstig gewond. 
Van onze soldaten gaf Jacq Leevels zijn leven bij de 
verdediging van het vaderland.  
 
Hij betuigde zijn innige deelneming met het leed dat 
deze gezinnen getroffen heeft. Vervolgens toonde hij 
zich erkentelijk voor de waardige en correcte houding 
der bevolking bij de inval en doortocht van het 
Deutsche leger. 

Hij sloot zijn toespraak aldus: “Nog zijn de tijden 
ernstig. Wij weten niet wat de toekomst ons 
brengen zal. Doch met Gods hulp en in onderlinge 
eendrachtige samenwerking, met grote moed en 
bereid offers te brengen moeten wij medewerken aan 
de opbouw van een betere en gelukkiger toekomst.”

In de vergadering van 29 augustus 1941 deelde hij mede 
dat dit de laatste vergadering is van de tegenwoordige 
gemeenteraad zulks in verband met de verordening 

van de Rijkscommissaris, die 1 september a.s. in 
werking treedt. Volgens deze verordening blijven 
de werkzaamheden van de gemeenteraad rusten, 
verkiezingen hebben niet plaats. Verder blijven onder 
meer rusten de werkzaamheden van de collega’s van 
B&W.  
De taak van de gemeenteraad en van het college van 
B&W wordt door de burgemeester waargenomen. Er 
komen in de gemeente raadslieden. De tegenwoordige 
wethouders blijven voorlopig in functies. Hij bedankt 
de raadsleden P.H. Snijkers, J.M. Ruyten, J.H. Joosten 
en P.H. Linssen voor alles wat zij in het belang der 
gemeente hebben gedaan.

Enige weken later weigerde burgemeester Sef Tijssen 
de loyaliteitsverklaring van de bezetter te tekenen 
en de wethouders Sef Driessens en Joop Schreurs 
steunden de burgemeester hierin en legden ook hun 
werkzaamheden neer. 

Paul Spiertz, burgemeester van Thorn, werd door de 
bezetter als waarnemer benoemd en per 1 januari 1943 
werd de NSB-burgemeester J. Hermans in Wessem 
benoemd.

Bij de evacuatie op 31 oktober 1944 ging de 
burgemeester met zijn gezin en vele andere 
Wessemmers naar Montfort. Bij de bombardering van 
Montfort op 22 januari 1945 door de geallieerden werd 
het gezin Tijssen dodelijk getroffen.  
De gehele oorlogstijd hielp Sef Tijssen de inwoners en 
was fel tegen de bezetter. Hij werd door vele inwoners 
op handen gedragen en voor hen was het een groot 
verlies.

Jos Schreurs

Burgemeester Tijssen 

en de oorlog in Wessem

Bevrijd en dan...

In het kader van 75 jaar bevrijding worden 

2 éénakters opgevoerd met het thema 

“bevrijd en dan”.

“Schimmen”
Een Belgische man en een vrouw uit Thorn hebben 
gemeenschappelijke herinneringen aan de laatste 
oorlogsdagen. Hij was soldaat in het leger van de 
bevrijders en zij een jong meisje uit Thorn. 
De ingrijpende ervaringen die ze samen tijdens deze 
hectische periode hebben beleefd, spelen ook nu nog 
door hun hoofd.
Acteurs: Ben Hofstede en Mieke Stakenborg 
Muzikaal intermezzo: Sergio van Santvoort Vorst (Cello) 
en Ineke Vries (harp)

“Ik huil mijn vaders tranen”
Er is één stoel. Een man en een vrouw van de 
naoorlogse generatie, die om verschillende redenen 
nog dagelijks met de oorlog worstelen. De verhalen 
van de kinderen zijn de verhalen van de vaders. 
Breekbare relaties soms, waarin liefde en onbegrip 
hand in hand gaan. Wat doe je met de zwijgzaamheid 
van je vader? Door middel van gespiegelde monologen 
die elkaar afwisselen, vertellen de man en de vrouw 
over hun vader en de oorlog. Langzaam ontrolt 
zich hun ontroerende verhaal. In al zijn eenvoud 
herkenbaar en indringend, ook voor diegenen die niet 
de oorlog maar wel de strijd met de vader kennen.
Acteurs: Leon Nelissen en Marjo Dorssers-van Wijlick

Voorstellingen:
Zondag 1 maart aanvang 15.30 uur en 19.00 uur in 

Gasterie de Knip 
Groenstraat 1 
6019 AG Wessem

Er zijn per voorstelling een beperkt aantal plaatsen, 
dus ben er snel bij.
Entree: € 7,50 
Reserveren via: ikhuilmijnvaderstranen@outlook.com
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11-02 Vrouwenver. Toneelgroep  
  “de Mantel” 
  Avondvullend  
  toneel 
18-02 Dorpsraad Vergadering bij De Knip 
  19.30-21.00
21-02 Unity Oploestere vanne  
  H.Mes vuuer de  
  Vastelaovendj 
  18.30-19.30
27-02 Aan taofel! Aete  Bij De Knip 
 wat de pot sjaft 12.30-14.00
01-03 “Bevrijd en dan...”  Bij Brasserie De Knip 
  15.30-19.00 
03-03 Vrouwenver. Italiaanse  
  hapjesavond 
13-03 NL Doet  (Samen met leerlingen  
  van de basisschool 
  opknappen van het  
  insectenhotel in het  
  park) 13.30-15.00
18-03 Dorpsraad Jaarvergadering bij  
  café ‘t Veerhuis 
  19.30-21.00
24-03 Vrouwenver. Remedica “de  
  nieuwe donorwet”
26-03 Aan taofel! Aete  Bij De Knip 
 wat de pot sjaft 12.30-14.00
28-03 Harmonie EMM Speelgoed- en  
  kleertjesbeurs  
  Harmoniezaal  
  10.00-12.30
28-03 Harmonie EMM Concert Eijsden 19.30
03-04 Unity actie Ei
04-04 Unity opluisteren H.Mis  
  Palmpasen
14-04 Vrouwenver. Modeshow van  
  modehuis Mirjam
21-04 Dorpsraad Vergadering bij  
  Café zaal De Harmonie 
  19.30-21.00
30-04 Aan taofel! Aete  Bij De Knip 
 wat de pot sjaft 12.30-14.00
04-05 Dodenherdenking Bij het Van Horneplein 
  19.20
08 t/m  Schutterij St. Joris Jubileumfeest 
10-05 
12-05 Vrouwenver. Bloemschikken  
  Annemiek vd. Eynden
16-05 Harmonie EMM Concert Grevenbicht  
  19.30
19-05 Dorpsraad Vergadering bij 
  Café De Hook 
  19.30-21.00
20-05 Bedevaart naar  Vertrek van Horneplein 
 Thorn 18.30
21-05 Schutterij St. Joris Koningsschieten    
 14.00-17.30
26-05 Vrouwenver. Reisje samen met  
  Thorn 
28-05 Aan taofel! Aete  Bij De Knip 
 wat de pot sjaft 12.30-14.00
12-06 Harmonie EMM Bloemenactie  
  Jeugdharmonie 17.30
21-06 Sacraments- 10.30 
 processie
03-07 Unity Korenavond
04-07 Harmonie EMM Marktconcert 19.00
04-07 WessummerBeers 

TV Wessem 
Wintercompetitie:  
vrijdagen 31-1 t/m 28 -2 en 6-3
Voorjaarscompetitie:  
vrijdagen 10/17/24-4 en 8/15/22/29-5 
zaterdagen: 4/11/18/25-4 en 9/16/23-5
zondagen: 5/12/19/26-4 en 10/17/24-5
Jeugdcompetitie:
diverse zondagen van 22-3 t/m 14-6 (data nog niet 
vastgesteld)

Agenda februari t/m juli
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Fotografie: Rene Broens & Marjan van der Heijden

Ontwerp & opmaak: Huijnen Design

Mede mogelijk gemaakt door: Dorpslab & Rabobank Peel, Maas en Leudal

Voor de 6e keer zijn we als koor Unity onderdeel van het Geveltoneel dat dit jaar het 

thema “Familie” heeft. We zijn er helemaal klaar voor en we hebben er zin in.  

Ons thema is “De stamboom” met een mooi gedicht en het lied “The Family Tree” van Venice. 

Maar dan gebeurt het! 

The Family Tree

Eén van onze leden, Thom Leblanc, mijn broer, 
sterft geheel onverwacht. Verdriet en verslagenheid 
overmannen ons. Met de grote vraag: hoe gaan we dit 
doen?

Maar we staan er, samen emotie, samen verdriet, 
samen sterk. De generale repetitie is een heel 
bijzondere avond. We ontvangen zoveel steun en 
begrip van alle mede-Geveltoneelmensen dat het voelt 
als een warm bad.

En het weekend van het geveltoneel zelf: Carool leest 
het gedicht en Unity zingt, hand in hand, arm in arm, 
nog mooier dan ooit. Het publiek is ontroerd en het 
applaus is hartverwarmend.

Ik ben trots en blij deel uit te maken van Unity, het 
Geveltoneel en de Wessemse bevolking en wil jullie 
bedanken voor alle steun die jullie ons hebben gegeven 
om Thom Leblanc “los te laten maar niet te vergeten”.

Jacky Winkelmolen-Leblanc  
namens “koor Unity Wessem”

Het Dorpslab Wessem heeft de 

informatie die zij verzamelde tijdens 

dorpsbijeenkomsten en gesprekken met 

inwoners, vertaald naar een dorpsconcept: 

Wessem, maasdorp om lief te hebben. 

Het logo in groen en blauw, dat u hier ziet staan, 
representeert Wessem, als maasdorp letterlijk gelegen 
aan het water. Gesymboliseerd door de kleuren en 
vormen in het logo. Wat het logo vooral ook uitstraalt 
is de verbondenheid tussen de mensen, verenigingen 
en organisaties in Wessem. Inwoners zijn enorm trots 
op hun Wessem en doen er samen veel aan om het 
dorp leefbaar en mooi te houden, zodat ze het nu én in 
de toekomst kunnen liefhebben. 

Iedere inwoner van Wessem kan en mag het logo vrij 
gebruiken in uitingen, bijvoorbeeld op drukwerk van 
evenementen. Maak er vooral gebruik van en draag 
samen de trots op Wessem uit! Het logo is te vinden 
en downloaden op www.maasdorpwessem.nl. 

Het verhaal achter 
maasdorp Wessem...


