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genoemd. Dat Wessem méér parels in zijn schelp heeft, laten we je zien door het 
publiceren van wetenswaardigheden en verhalen over ons mooie dorp. 

In deze Wètse Wèssem lees je waarom het St.Barbarabeeld in Wessem dikker 
is dan het prototype, word je opgeroepen om lid te worden van het prachtige 
initiatief van de Natuurclub én is er een verrassende prijsvraag.

Voor het laatste nieuws en nog meer verhalen, verenigingsnieuws en  

de actuele agenda ga je naar de website maasdorpwessem.nl. Natuurlijk 

mag je zelf ook nieuws en verhalen aanleveren.  

Mail het naar info@maasdorpwessem.nl.

 
Denkend aan Wessem ….. zie ik een mooi dorp 
met een stratenplan en bebouwing die een 
stads beeld laten zien. Zie ik een historisch 
dorp, aanzienlijk ouder dan de grote steden in 
de omgeving. 

Ik zie een bruisend dorp met bedrijvigheid en 

vertier, gelegen op een kruispunt van wegen 

en water, waar handel zorgde voor welvaart 

en groei. Ik zie Wessem, de onvolgroeide stad 

die door omstandigheden in een isolement is 

geraakt. 

Al die straten in het stratenplan hebben een 

naam. Zodat we de weg naar een bewoner 

kunnen vinden. Sommige straatnamen verwijzen 

duidelijk naar de herkomst: de Marktstraat leidt 

naar de Markt en de Kerkstraat leidt naar de kerk. 

Er zijn straatnamen die iets vertellen over een 

prominent persoon in het dorp (Burgemeester 

Joosten, Pastoor Janssen) of verwijzen naar de 

ligging (Megelveld, Groese). 

Prijsvraag
Maar er is één straat in Wessem waarvan de 

benaming niet direct te verklaren is. Namelijk 

die van de Hofstraat. Wat is de verklaring van de 

naam Hofstraat?  

Wie het weet, mag het zeggen. Je kunt je 

antwoord sturen naar info@maasdorpwessem.nl.  

Jos Schreurs beoordeelt de inzendingen en 

reikt een kadobon twv €20 uit voor het juiste 

antwoord.

Ambitieboek 

overhandigd
Op Maandag 19 oktober hebben enkele leden 
van de Dorpsraad Wessem het ambitieboek van 
Wessem overhandigd aan burgemeester Strous 
en wethouder Lalieu. Oorspronkelijk hadden 
we dat al in april willen doen, maar vanwege 
corona is dit toen niet doorgegaan. 

Het ambitieboek is een lijvig boek geworden. 

We hebben in een aantal hoofdpunten alle 

opgehaalde ambities geclusterd. Aan een paar 

van die hoofdpunten is of wordt al gewerkt.  Alle 

opgehaalde ambities staan in het ambitieboek. 

Dus als u alles wilt lezen kost dat wel een paar 

uurtjes.

Als Dorpsraad hebben we bij de overdracht tekst 

en uitleg kunnen geven over wat er allemaal is 

opgehaald en leeft in Wessem en waar we graag 

samen met de gemeente aan willen (verder) 

werken. Natuurlijk willen we alle ambities de 

komende tijd aanpakken! Door de corona zal dat 

nog een hele opgave worden. We houden jullie 

op de hoogte. Nieuwsgierig welke ambities er 

in het ambitieboek staan? De digitale versie van 

het ambitieboek kunt u via onderstaande link 

downloaden en bekijken. Ontvangt u liever een 

afgedrukt exemplaar? Stuurt u ons dan een email 

(info@dorpsraadwessem.nl)  Mede afhankelijk van 

het aantal aanvragen, bekijken wij wanneer wij 

een aantal exemplaren laten drukken en wat de 

hieraan verbonden kosten zijn. 

Het gehele ambitieboek is in te zien op  

www.dorpsraadwessem.nl. En heeft u een idee 

hoe een ambitie behaald zou kunnen worden 

horen wij dat graag. Even bericht naar  

info@dorpsraadwessem.nl.

Geschiedenis
Wessem heeft een rijke geschiedenis, dat is bij 

één ieder wel bekend. In Wètse Wèssem nemen 

we steeds een stukje van die geschiedenis mee 

door gebeurtenissen te beschrijven en deze 

aan te vullen met eigen verhalen.  Eén van de 

inwoners van Wessem, Joost Jansen, geeft 

hieraan een slinger door de leerlingen van de 

school waar hij werkt als geschiedenisleraar, mee 

te nemen naar ons dorp. Hij vindt het belangrijk 

de link te benadrukken tussen het schoolvak 

geschiedenis en de geschiedenis van de regio 

waar de leerlingen vandaan komen. Jos Schreurs, 

actief betrokken bij het samenstellen van Wètse 

Wèssem, deelde met Joost zijn rijkdom aan 

geschiedkundige kennis over Wessem. 

SG St.Ursula, werkgever van Joost, steunt het 

initiatief. Wellicht kunnen we in al snel een 

groepje leerlingen begroeten die zich ter plaatse 

verdiepen in onze rijke geschiedenis. 

Goeie
Vraag!

Agenda
november en december

NOVEMBER 

18-11 Dorpsraad Vergadering bij  
  Gasterie De Knip 
  19.30-21.00
26-11 Aan taofel! Aete  Bij Gasterie De Knip 
 wat de pot sjaft 12.30-14.00 - o.v.b.

DECEMBER 

15-12 Dorpsraad Vergadering bij  
  Café Zaal “De Harmonie” 
  19.30-21.00
17-12 Aan taofel! Aete  Bij Gasterie De Knip 
 wat de pot sjaft 12.30-14.00
24-12 Zangkoor Unity Opluisteren H. Mis 
  vanwege kerstmis 
  19.00-20,15
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Van oudsher is Wessem landelijk eenvoudig, 

maar zeer welvarend. Thorn is iets ‘stads’, 

maar arm. In 1941 stuitte een voorgestelde 

samenvoeging van de gemeentes dan ook op 

een unaniem nee van de Raad van Wessem. 

Het is met name het onoverkomelijke 

verschil in cultuur dat zorgde voor deze 

beslissing. 

Wat er precies toe geleid heeft om Thorn en 
Wessem niet samen te voegen, kunt u lezen in 
de volledige en orginele tekst ‘Waar historie en 
economie in botsing komen’ (bron: De Tijd 1941). 
De verschillen en overeenkomsten van Wessem en 
Thorn staan hierin beschreven. U vindt het verslag 
op maasdorpwessem.nl/wessemvertelt. 

Het onoverkomelijk verschil in cultuur is iets dat 
heden ten dage ook nog speelt. Wie niet van geboorte 
van Wessem is, heeft zich er misschien al eens over 
verbaasd: wat is dat toch tussen Wessem en Thorn? 
Hemelsbreed niet meer dan 3 kilometer van elkaar 
verwijderd, maar een wereld van verschil om er 
te wonen. Vraag je er een Wessemer naar, krijg je 
steevast het antwoord: “Och, die van Thoor…. die zeen 
angers… die meinen zich get.” 

Oproep
Ik vraag me af hoe de inwoners van Wessem daar 
vandaag –anno 2020– over denken. Zijn er momenten 
dat je denkt: ‘Thorn, o nee, dáár zou ik echt nooit 
willen wonen, want...’ of juist ‘Thorn, best leuk, 
misschien ga ik daar wel wonen, want ….’ Of misschien 
heb je wel een partner uit Thorn en merk je in het 
dagelijkse leven de verschillen én de overeenkomsten 
tussen jullie beider afkomsten op. 

Schrijf het eens op en mail het naar:  
info@maasdorpwessem.nl. Van de inzendingen maken 
we een mooi item in de volgende Wètse Wèssem.

Wessem en Thorn: 

waar historie 

en economie in 

botsing komen

Natuurclub 
Wessem
Dat er in Wessem initiatiefrijke jeugd woont, 

bewijzen deze twee jongedames:

“Wij hebben een heel 

goed idee. We richten 

een natuurclub op, 

waarmee we elke 

woensdag en om de 

zaterdag afval gaan 

opruimen op een 

leuke manier. Want wij 

vinden dat een schoon 

dorp een fijn dorp is. In het parkje van Wessem 

vind je veel zwerfafval. Wij vinden dat er heel 

veel zwerfafval ligt. En dat is heel slecht voor 

de natuur. We doen dit om andere mensen te 

stimuleren dit ook te doen. 

Dit is wat we doen bij de club:
We fietsen door Wessem om afval op te ruimen. 

We doen dit op een leuke manier want we 

stoppen soms om te genieten van de natuur en 

een spelletje te doen. Iedere keer als we afval 

tegenkomen stoppen we om het op te ruimen.

We fietsen ook naar vuile plekken om daar op 

zoek te gaan naar afval en doen het daarna 

opruimen.

Vind jij dit nu ook een goed idee? 
Kom ons dan helpen met opruimen en gooi zelf 

ook geen afval meer op straat. Zo doet iedereen 

wat voor een beter milieu. Meehelpen opruimen 

kan iedere woensdagmiddag van 15.00 - 17.00 

uur. We verzamelen bij het bruggetje bij school.”

Door Anne Seuren en Isa Stoffels
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St. Barbarabeeld 65 jaar
“Dat weet ik zeker!” vertelt Lies van Toon Deneer  (van de Beasem), “want toen lag 

Lia Hendrickx in het kraambed van Wim en die is in augustus 65 jaar geworden.” 

Het verhaal had nog veel mooier kunnen zijn als corona geen roet in het eten had gegooid. 

Het geplande gesprek met twee oud-mijnwerkers - namelijk Toon en Thé Deneer (van de 

Baesem ) - ging hierdoor niet door. Dan maar in de archiefstukken gedoken. 

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw ging ongeveer 50 
procent van de Wessemse beroepsbevolking naar  de 
mijnen. De meesten naar de staatsmijn Maurits in 
Geleen. Met bussen van Rulkens uit Thorn werden ze 
via Maaseik naar Geleen gebracht en gehaald.  
Er was een actieve mijnwerkersbond in Wessem. Ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de bond werd 
er door de beeldhouwer Géne Eggen uit Ulestaten 
een beeld gemaakt van de Heilige Barbara, de 
patroonheilige van de mijnwerkers. 

In Wessem heeft de Heilige Barbara een 
mijnwerkerslamp in de hand, hetgeen verwijst naar 
de koempels (mijnwerkers). Het beeld staat op de 
Kloosterlaan vlak bij de kerk. 
Bij de onthulling bleek Barbara breder uit te zijn 
gevallen dan het protobeeldje dat het bestuur vooraf 
had gezien. Dit beeldje is in bezit van Ton Hendrickx. 
Coronakilo’s? Nee... De reactie van de beeldhouwer 
was: “Ik heb de verkeerde steen ingekocht en die was te 
hard en dus is Barbara een beetje voller uitgevallen.”

Wie was Barbara eigenlijk?                                                                                             
Barbara werd heilig verklaard, nadat ze onthoofd werd 
door haar heidense vader. Daarvóór had hij haar jaren 
in een toren opgesloten, omdat ze het christelijk geloof 
niet losliet. Maar ook de vader ontkwam niet aan zijn 
lot. Vlak na de onthoofding werd hij getroffen door 
de bliksem, gestraft door God voor het doden van zijn 
dochter. 

Barbara werd in de 17de eeuw gekozen tot 
beschermheilige van de mijnwerkers. In die 
tijd begonnen ze in de mijnen te werken met 
springstoffen. De lichtschichten van de explosie 
werden gezien als het onweer dat de vader van Barbara 
doodde. Zodoende werd Barbara beschermvrouwe. 
Oorspronkelijk draagt ze een toren (ook in Thorn en 
andere plaatsen), alleen in Wessem is gekozen voor een 
mijnlamp.

Bijna gelijk met de sluiting van de mijnen in 
Nederland in de jaren ‘60, werd ook St. Barbara door 
de Katholieke kerk van de lijst van heiligen geschrapt. 
Hoe bijzonder kan het gaan in het leven.

Heb jij dat ook?
Als je een wandeling maakt door Wessem of 

een rondje net buiten Wessem, overal zie je 

blikjes, flesjes, plastic en andere troep liggen. 

Roept dat bij jou ook ergernis op? Bij mij in 

ieder geval wel. 

In Wessem zijn een paar personen die er 

wat aan doen. Mathieu en Erik trekken er 

regelmatig op uit met vuilniszak en een 

papiergrijper. Ik was benieuwd waarom ze het 

doen.

Mathieu, 68 jaar, woont op de Steenweg 

en gaat regelmatig op pad om vuilnis te 

verzamelen. Hij doet dat vooral langs de 

parallelweg, van de A2 vanaf de oprit in 

Wessem tot de afrit in Maasbracht. Ongeveer 

één keer per maand verzamelt hij het agval in 

zijn zelfgemaakt “vuilniswagentje”. Hij doet 

dat ook bij zijn roeivereniging in Roermond. 

Eén keer per jaar de oevers van de Zuiderplas 

schoonmaken levert nog een leuke cent voor 

de vereniging op. Eén keer per maand wordt 

bij de bunkerhaven vuilnis in kaart gebracht. 

Alles waar een merknaam of iets dergelijks 

op staat wordt gefotografeerd en opgeslagen 

in een databank. Zo wil men producenten en 

verkooppunten aanpakken.

Erik, 64 jaar, woont op de Helstraat. Hij gaat 

zo’n 4 keer per week op pad. Hij ergert zich 

aan de troep en ruimt het op. Het gebied 

tussen Wessem en Thorn  probeert hij zo 

schoon mogelijk te houden. Hij begint al bij 

zijn voordeur door troep bij de afvalcontainers 

zoveel mogelijk op te ruimen. Zelfs als hij op 

vakantie bij familie elders in Nederland is, trekt 

hij er op uit. Soms heeft hij meerdere zakken 

vol. “Ik doe dit, omdat ik het verschrikkelijk 

vind, die troep, en ik ben dan ook lekker 

buiten bezig.” Ooit vond hij een briefje van 5 

euro. Dat was mooi meegenomen. Blikjes voor 

bier en Red Bull, plastic en papier vindt hij ‘t 

vaakst. 

Gelukkig krijgen beide heren hulp van de 

jeugd. Zie het artikel “Natuurclub Wessem”. 

Op www.helemaalgroen.nl kun je een 

route ingeven die je schoon gaat houden. 

Maasoever schoonhouden? Misschien iets 

voor jouw vereniging om de kas te spekken.

Mathieu klaar 

voor het werk!

Wilt u als eerste Wètse 

Wèssem lezen? Abonneer u 

dan op de digitale uitgave via 

maasdorpwessem.nl/wetsewessem


