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Lopen voor vrijheid
Stichting Ultraloop Stein 
organiseert de Freedom Ultraloop 
van Bastogne naar Stein: dezelfde 
route die de geallieerden liepen 
om Stein te bevrijden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.  
Lees meer op pagina 7.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor 
onze tweewekelijkse 
digitale nieuwsbrief op  
www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Tijdelijke opslaglocatie 
hulpgoederen
Zalencentrum Vivaldi wordt 
tijdelijk ingezet als opslaglocatie 
voor hulpgoederen die bedoeld 
zijn voor de getroffenen van de 
hoogwatercrisis.  
Lees verder op pagina 2. 

"Hoe ver ik de 
wereld ook over 
reis, Stein is  
mijn thuisbasis"
Quinty Schoens vertelt 
over haar leven als 
topsporter op pagina 6.

Dat maakt
Stein voor mij
actief in beweging 

augustus    2021

Een gratis uitgave  
van de gemeente Stein.
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Op de 
hoogte blijven 
van plannen en 
vergunningen
in jouw buurt? 

Je vindt de bekendmakingen wekelijks  
bij de servicepunten. Zo weet je wat er 
speelt in jouw straat en buurt.  

Liever per mail? Dat kan! Ga naar  
www.overuwbuurt.overheid.nl  
en activeer de e-mailservice  
of download de app.  

Kleurige viaducten 
Steinse kunstenaar Roy Wagemans is gestart met de 
muurschilderingen op de viaducten die onder de A76 door 
lopen. Hij is ontzettend blij en trots dat hij deze klus mag 
uitvoeren. De schilderingen van Roy zijn tot nu toe verspreid 
over Europa en Nederland. “Maar een klus van dergelijk 
formaat uit mogen voeren in je eigen gemeente is toch 
wel bijzonder”, aldus een glimlachende Roy. Een uitdaging 
is het zeker, de immense betonnen muren zullen straks 
schitteren met prachtige kleuren en een uniek ontwerp.
Het project heeft als doel om de entrees van de 
gemeente voor zowel inwoners als bezoekers en toeristen 
aantrekkelijker te maken. “Wanneer de schildering straks 
klaar is hebben we een prachtige entree die recht doet 
aan al het moois dat onze gemeente te bieden heeft”, 
aldus wethouder toerisme Gina van Mulken.

Zalencentrum Vivaldi  
tijdelijke opslaglocatie 
hulpgoederen 
Het voormalige Zalencentrum Vivaldi wordt tot en met 31 
oktober gebruikt als opslaglocatie voor hulpgoederen die ten 
goede komen aan getroffenen van de recente hoogwatercrisis. 
Het Steinse college heeft dat besloten naar aanleiding van een 
verzoek om ruimte door inwoner Hein Coumans die dit initiatief 
samen met Sarah Martinussen van Stichting Verrassingsdag 
genomen heeft.

Wethouder Joep Ummels: "We zien dat de bereidheid om te helpen 
onder inwoners erg groot is, zowel lokaal door bijvoorbeeld het 
opschonen van getroffen gebieden als het inzamelen van goederen 
voor regio’s die zwaarder getroffen zijn. Juist nu moeten we er 
voor elkaar zijn en daar dragen wij als gemeente een steentje aan 
bij door deze ruimte ter beschikking te stellen. We zijn gezamenlijk 
getroffen en alleen samen komen we er weer bovenop."

Centrale opslag
Volgens initiatiefnemer Hein Coumans  
staan er op diverse locaties garages 
vol goederen: van potten pindakaas 
tot bankstellen. Om de omvang 
van het aanbod en de 
benodigde distributie 
naar de zwaar getroffen 
gebieden aan te kunnen, 
werkt een centrale 
opslaglocatie het beste.

Goederen inleveren
Vanaf dinsdag 10 augustus kunnen inwoners goederen  
afleveren bij de opslaglocatie aan de Dieterenstraat 7.  
 
Inleveren kan op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van  
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur.
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Adviesraad Sociaal Domein

Onbezorgd oud 
worden in Elsloo
We stellen voor uit de Adviesraad: Corry op den Kamp 
(links) en Jet Lanceé (rechts). Zij hebben in onze raad een 
speciale focus op de gezondheidsontwikkelingen in de regio. 
Daarnaast zijn ze actieve leden van het Zorgnetwerk Elsloo.

Zorgnetwerk Elsloo is een kleine tien jaar geleden opgericht 
door een aantal zorgverleners in het dorp. Het doel van dit 
netwerk is dat (zorg)specialisten elkaar snel weten te vinden en zo 
samenhangende zorg kunnen bieden aan de ouderen in het dorp.

De afgelopen jaren is dit netwerk van zorgverleners steeds 
verder uitgebreid. Waar het eerst alleen huisartsen, apothekers 
en verpleging betrof, zijn er nu ook deelnemers vanuit het 
sociaal domein en de gemeente toegevoegd. Denk hierbij aan 
mensen uit de woningbouw, Denktank Zorgnetwerk Elsloo, 
de Adviesraad Sociaal Domein en beleidsmedewerkers. Zij werken 
samen om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen en 
hen te ondersteunen.

In 2019 en 2020 zijn twee thema’s opgepakt: valpreventie en 
levensloopbestendig wonen. In deze periode vormden de 
deelnemers een leergemeenschap: tijdens de bijeenkomsten 
kon men elkaar beter leren kennen en van elkaar leren. Iedere 
deelnemer is gestart met het interviewen van enkele ouderen uit 
de eigen achterban. Op basis van de uitkomsten is een duidelijk 
beeld geschetst van de ouderen en hun behoeften. Vervolgens 
is ieders persoonlijke expertise in kaart gebracht en hebben de 
deelnemers besproken waar en hoe zij elkaar kunnen aanvullen.

De uitkomsten van dit gezamenlijke leerproces worden te zijner 
tijd vertaald in een informatiekaart voor ouderen. Hiermee kunnen 
zij zelf het risico op valongelukken en hun mogelijkheden 
voor levensloopbestendig wonen analyseren. Ook helpt de 
informatiekaart hen met passende zorg, eventuele hulpmiddelen 
en aanpassingen in huis.

Bij het project zijn vijf ouderen als volwaardige partners 
betrokken, zijn 34 ouderen geïnterviewd en hebben zeventien 
ouderen concrete adviezen gegeven.

Wordt vervolgd!
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Burgemeester 
overhandigt oorkonde
Op maandag 16 augustus mocht Fabian Rensen (8) de 
oorkonde voor ambassadeurschap in de gemeente Stein in 
ontvangst nemen. Burgemeester Marion Leurs-Mordang 
overhandigde deze blijk van waardering persoonlijk. De 
oorkonde is toegekend vanwege de vrijwillige inzet van 
Fabian, die een statiegeldactie startte om de getroffenen 
van de hoogwatercrisis in juli 2021 te helpen.   

Dankjewel Fabian, voor jouw mooie initiatief en inzet!

Bewoners Moutheuvel  
bezoeken Grensmaas
Stichting Erfgoed Stein heeft drie uitstapjes naar de Grensmaas 
georganiseerd voor bewoners van woonzorg-locaties van Vivantes. 
Het eerste uitstapje vond plaats op 3 augustus met bewoners 
van De Moutheuvel. In Meers bezochten ze de Koowei, het 
bomenmonument, de Weerterhof, de werklocatie van de firma 
L’Ortye en de nieuwe brug over de nevengeul naar de Maasband.

De bewoners werden bijgestaan door welzijnsmedewerkers en 
vrijwilligers van Vivantes en Stichting Erfgoed Stein. De uitstapjes zijn 
verder mogelijk gemaakt door L’Ortye, Consortium Grensmaas en de 
gemeente Stein. Het volgende uitstapje vindt op 31 augustus plaats 
met bewoners van Urmonderhof.



4 · de Maaskentjer

TH
EM

A
PA

G
IN

A
 D

U
U

RZ
A

A
M

H
EI

D

De scan gaf voor Paul ook de doorslag om 
de cv-ketel te laten vervangen. “Deze was al 
meer dan vijftien jaar oud. Op basis van het 
rapport besloten we niet langer te wachten 
tot deze kapot zou gaan. Nu hebben we 
een nieuwe, energiezuinigere hr-ketel.”

Ook stond er in het rapport van 
Dubbel Duurzaam informatie over het 
automatiseren van de energievoorziening. 
Mede door deze opmerking verdiepte Paul 
zich hierin en sprak hij erover met anderen 
in zijn omgeving. “Als resultaat hiervan 
kreeg ik een Google Nest cadeau voor 
kerst. Hiermee kun je onder andere de 
warmte in huis automatisch reguleren.”

Je past er zelfs je levensstijl op aan, 
zegt Paul. “Zo gaat bij ons de verwarming 
automatisch om half twaalf uit en is het 
dus om half een koud aan het worden. 
Dan is het tijd om naar bed te gaan.”

Niet alleen de grote, maar ook de kleinere 
tips van Dubbel Duurzaam werden 
gretig ontvangen. “Alle lampen in huis 
zijn vervangen door ledlampen. Dat dit 
energie bespaart, daar hoef je geen genie 
voor te zijn.”

Verder vindt Paul dat mensen moeten 
weten dat al die duurzame aanpassingen je 
echt iets op kunnen leveren. Zo verdiende 
hij flink aan zijn zonnepanelen en 
bespaart hij nu een hoop geld op de 
energierekening. “Het is dus niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook voor je 
eigen portemonnee.”

Wil je ook een gratis energie- of een 
zorgscan voor jouw huis? Meld je dan aan 
via: www.dubbel-duurzaam.nl

Paul over  
Dubbel Duurzaam
Paul Jaspar had al het een en ander verbouwd in zijn huis, 
maar stond open voor meer. Daarom besloot hij een scan aan 
te vragen bij Dubbel Duurzaam. Deze scan en het bijbehorende 
rapport leverde nuttige input op. Hij aarzelde dan ook niet 
om een aantal zaken op te pakken. “Zo kwam uit de scan de 
tip voor dakisolatie," aldus Paul. "Ik bekijk momenteel of ik 
dit kan doorvoeren. Gevelisolatie, de andere tip, gaat na mijn 
verbouwing sowieso gebeuren.”

Open vanaf 
13 september!

Gemeente Stein en woningstichting Zaam Wonen hebben samen  
het ‘Huis van de Toekomst’ ingericht. In dit inspiratiehuis krijg je  
een goed beeld van de oplossingen die een huis duurzaam en/of  
toekomst- en levensloopbestendig maken. 

Ook vind je er een infopunt over alles wat te maken heeft met  
duurzaam en toekomstbestendig wonen in onze gemeente.  
Kom langs en laat je inspireren!

 
Bezoek brengen?  Maak een afspraak per e-mail info@dubbel-duurzaam.nl of bel 041 - 266 78 23   
Adres  Crostolostraat 10 in Stein (Nieuwdorp)  •  Meer informatie  www.gemeentestein.nl/huis-van-de-toekomst

De eerste  vijftig bezoekers  ontvangen  een duurzaam  cadeau!
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In & uit de wijk

Heb jij iets te melden over wat er speelt in jouw wijk? 
Denk hierbij aan leuke of minder leuke dingen die je in jouw buurt 
ziet, hoort of hebt meegemaakt. Misschien iets waar je enorm trots 
op bent? Laat het ons weten via communicatie@gemeentestein.nl 
en wie weet staat jouw verhaal de volgende editie in deze rubriek.

Beste lezer, 

Graag deel ik in deze editie het volgende 
monument met je: De drie Muzen. In de 
veertiger jaren heeft de staatsmijn Maurits een 
openluchttheater laten bouwen. “De parel 
aan de kroon van dit ontspanningsoord,” werd 
het genoemd. De voorzijde van het theater 
wordt gevormd door een omhooglopende 
cirkelvormige zittribune voor bezoekers. Aan de 
zijkant van de tribune is een monument geplaatst, 
genaamd 'De drie Muzen', gemaakt door Eugène 
Quanjel. 

Van de afgebeelde Muzen houdt de eerste een 
schriftrol en een lier vast. Dit zou verwijzen naar 
de muze Terpsichore (reidans, koorlyriek). De 
tweede muze staat in een dramatische houding, 
met aan haar voeten een boek en twee maskers: 
één lachend en één huilend. Deze attributen 
wijzen naar de muze Thalia (komedie). De derde 
muze, Melpomene (tragiek/drama), heeft een 
zwaard of een stok in de linkerhand, met een 
vreemde versiering van kwastjes of belletjes.

Het kunstwerk is uitgevoerd in cementspecie op 
een ijzeren framewerk. De bestaande bebouwing 
is door de IVN-afdeling van Stein omgetoverd tot 
een heemtuin, waarin de drie Muzen momenteel 
te bewonderen zijn. De eerste restauratie vond 
plaats in juni 2004 en werd uitgevoerd door 
Armand Mathijs. Momenteel laat de Stichting 
Kleine Monumenten Stein weer een grondige 
restauratie uitvoeren, dit keer door kunstenaar 
Frans van Straaten. Op die manier blijft het beeld 
hopelijk lange tijd in goede staat. 

Piet van Mölken
voorzitter Stichting Kleine Monumenten Stein 

ik zie de angst in hun ogen

het water komt steeds dichterbij

ik zie ze vechten, zie ze worstelen

een kolkende watermassa trekt voorbij

de kracht van het water neemt alles mee

veel dingen worden niet gespaard

mensen en dieren zoeken veiligheid

en verlaten noodgedwongen huis en haard

tranen verdriet, zoveel ellende

het water krijgt steeds meer kracht

zo mooi als de maas is op andere momenten

zo kan ze ook veranderen in een donkere nacht

en als de ellende straks voorbij is

dan wordt de schade opgemaakt

en wordt nog duidelijker hoeveel mensen

door deze watersnood zijn geraakt

zo zal de maas en zijrivieren 

ons steeds weer blijven verrassen

en ons van tijd tot tijd

uit onze woningen doen verkassen

dan komt de aarde weer in opstand

want de natuur doet wat ie wil

de mens wordt weer op de proef gesteld 

en dan wordt het oorverdovend stil

@RoosSmeets

gedicht

Watersnood 
Limburg 2021

Hoi Roos, 
 
Heel erg bedankt voor het insturen van dit 
mooie gedicht. De hoogwatercrisis heeft op 
veel inwoners, hulpverleners, ondernemers en 
vrijwilligers invloed gehad. Daarom delen we 
graag dit bericht met onze lezers. Dankjewel! 
 
Groet, Iris

Drie Muzen
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In deze rubriek vertelt een trotse inwoner van 
Stein wie zij is, wat ze doet en waarom het zo 
mooi wonen en werken is in onze gemeente. Dit 
keer is het de beurt aan Quinty Schoens (22), die 
als triatlon atlete op internationaal niveau sport.

"Hoe ver ik de wereld  
ook over reis, Stein is  
mijn thuisbasis"

Quinty’s grote droom? Om zich te kwalificeren voor de Olympische 
Spelen. Ze wilde daar eerst komen als turnster, maar moest 
noodgedwongen stoppen vanwege een zware rugblessure. “Ik zocht 
toen naar een andere sport,” vertelt Quinty. “Het enige dat ik kon 
doen om mijn rugblessure te laten helen, was zwemmen. Zo ben ik in 
de triatlon gerold. Dat doe ik al vanaf mijn veertiende.”
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Check het videoportret van Quinty Schoens
op www.datmaaktsteinvoormij.nl
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Multitasking op hoog niveau
Dat Quinty een druk leven heeft, staat buiten kijf. 
Ze traint minstens 25 uur per week, heeft haar eigen 
schoonheids- en nagelsalon, werkt in de zaak van 
haar ouders én brengt tijd door met haar 29-jarige 
vriend Marco van der Stel, die ook triatleet is. "Voor 
mij is dit ideaal: ik werk met mijn handen, kan zelf 
mijn tijd inplannen en heb de volledige vrijheid om 
te doen wat ik wil. Als je zoveel uur per week traint, 
is dat heel fijn."

Ticket naar de Olympische Spelen
Quinty heeft het al ver weten te schoppen in de 
sportwereld. Ze was dit jaar tijdens de Olympische 
Spelen de derde vrouw voor de gemengde 
estafette. “Dat betekent dat ik als eerste reserve 
was aangewezen. Er zitten twee mannen en 
twee vrouwen in een team. Als één van de twee 
vrouwen niet meer kon meedoen, zou ik haar plaats 
innemen. Eerst was de planning dat de reserves 
mee mochten naar Tokio, maar toen kwam corona 
en moesten we thuisblijven. Dat vond ik erg jammer, 
ik had graag het hele proces van de Olympische 
Spelen meegemaakt. Het was mijn tijd nog niet.”

Stein als thuisbasis
Na alle internationale wedstrijden vindt Quinty het 
altijd heel fijn om weer thuis te komen. “Hoe ver 
ik de wereld ook over reis, Stein is mijn thuisbasis. 
Stein biedt mooie accommodaties voor sporters: 
het zwembad, de natuur om in te rennen en de 
omgeving om in te fietsen. Mijn familie woont 
hier, dus ik vind het heerlijk om thuis te komen 
en alles wat ik heb meegemaakt met hen door te 
spreken. En wat Stein écht voor mij maakt, is dat 
frietje mayonaise met zuurvlees dat ik altijd bij 
Snackpoint Harry haal. Heerlijk, daar kan ik me echt 
op verheugen!” 

Quinty's favoriete plekje in de gemeente, 
het bos bij de Paters in Stein.

Freedom Ultraloop 
Bastogne-Stein  
op 18 september
Stichting Ultraloop Stein organiseert op zaterdag 18 september 
aanstaande de Freedom Ultraloop. Deze duurloop vanuit 
de Belgische stad Bastogne naar Stein volgt de route die de 
geallieerde troepen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
hebben afgelegd om Nederland te bevrijden. Een afvaardiging 
van de stichting legt in totaal een afstand van 170 kilometer af. 
Na aankomst in het Steinerbos vinden er activiteiten plaats.

75 jaar vrijheid
Voorzitter van de stichting en initiatiefnemer Han 
Frenken: "We hadden deze loop vorig jaar willen 
organiseren, omdat Stein toen op 18 september 
precies 75 jaar geleden bevrijd werd. Helaas 
gooide corona roet in het eten. Maar bij ons 
komt van uitstel zeker geen afstel." De huidige 
opzet van het evenement is een afgeslankte 
versie van de oorspronkelijke plannen. Zo kan 
er tijdens de run niet spontaan ingehaakt worden 
door lopers en zijn de activiteiten in het Steinerbos 
na aankomst kleinschaliger. Wel is er plaats voor een 
voordracht van de winnaar van de gedichtenwedstrijd van 
SG Groenewald en zal een groepje leerlingen het laatste deel  
van de route meelopen.

Programma
Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de geldende 
coronamaatregelen. Inwoners zijn welkom. Bij de toegangspunten 
worden coronachecks gedaan.  
 
Het programma is als volgt:  
13.00 uur  •  Stoet militaire voertuigen vanaf Catsop
14.30 uur  •   Re-enactors 2AD Army - Super Sixth - Spearhead
14.45 uur  •  Aankomst openluchttheater Steinerbos
15.00 uur  •  Fakkeloverdracht loopgroep
15.30 uur  •   Muzikaal optreden The Andrew Sisters  

in het Steinerbos

Meer informatie over het programma  
staat op www.ultraloopstein.nl

Herdenken en vieren
"Als gemeentebestuur vinden we het zeer waardevol als inwoners 
en verenigingen initiatief nemen en op eigen wijze invulling geven 
aan het herdenken en vieren van vrijheid in onze samenleving," 
aldus burgemeester Leurs-Mordang. "Deze ultraloop is daar een 
voorbeeld van. Dat stimuleren en waarderen we." Andere activiteiten 
die zich verder dit jaar in dit kader zullen ontplooien, zijn onder 
andere de Nederlandse Veteranendag, de legging van twee 
Stolpersteine en het planten van een 
vrijheidsboom.

Stichting Ultraloop Stein
Stichting Ultraloop Stein zet zich 
in om de loopsport te promoten. 
Eerder organiseerde de stichting al 
internationale duurlopen in het kader 
van vrijheid, zoals vanuit Normandië 
en Bergen-Belsen. Recent opende de 
stichting de Downhill Strava Segment 
500 meter in het Heidekamppark 
en werd de Pizza-donut Run 
georganiseerd.

75 JAAR
VRIJHEID!Freedom 

Ultraloop 
Bastogne-
Stein

Zaterdag 18 september 2021

Met onder andere 
militaire voertuigen, re-enactors 
en The Andrew Sisters.
       
Meer info op www.ultraloopstein.nl

75 JAAR
VRIJHEID!
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In Stein is er onlangs een Sport- & 
Beweegpanel opgericht. Samen 
met de gemeente zorgt dit panel 
voor de coördinatie van het vorig 
jaar vastgestelde sportakkoord 
en gaat het zelf aan de slag met 
enkele ambities uit het akkoord. 
Het panel wil ervoor zorgen dat 
iedereen in Stein de kans krijgt om 
te sporten en bewegen. Om dit voor 
elkaar te krijgen, wil het Sport- & 
Beweegpanel graag samenwerken 
met inwoners en lokale partijen.

Het sportakkoord
Na de vaststelling van het zogenaamde 
Gezond Sport- & Beweegakkoord 
(kortweg: sportakkoord) van ruim een 
jaar geleden, kon de oprichting van een 
Sport- & Beweegpanel niet achterblijven. 
Het sportakkoord is het resultaat van 
een intensief proces waarbij inwoners en 
stakeholders met elkaar in gesprek gingen 
en samen ambities formuleerden rondom 
sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit. 

Wethouder Gina van Mulken is 
dan ook verheugd met de 

oprichting: “Als gemeente 
Stein willen we luisteren 
naar onze inwoners en hen 
actief betrekken bij wat we 

doen. De oprichting van dit 
panel sluit hierbij aan: inwoners 

en stakeholders nemen zelf de 
handschoen op en zetten samen de 
schouders eronder. Het is een club die 
in staat is om over de schutting heen te 
kijken, de eigen belangen opzij te zetten 
en zich in te zetten voor de gemeenschap. 
Dat is exact waar het in het sportakkoord 
om gaat. Om die reden stimuleren en 
faciliteren we dit soort initiatieven dan 
ook. We kijken uit naar een prettige 
samenwerking.”

Roet in het eten
Helaas gooide het coronavirus ook 
hierbij roet in het eten. Vrijwel direct na 
de ondertekening van het sportakkoord 
tijdens een feestelijke kick-off, belandde 
ons land in een strenge lockdown.
Dat maakte de uitvoering van de vlak 
daarvoor bepaalde doelen en acties op 
dat moment onmogelijk. “Het land stond 
op z’n kop, er waren andere prioriteiten 
en voorgenomen acties waren vanwege 
de strenge coronamaatregelen ineens 
onmogelijk,” aldus Maurice Schrijen. 
Vanuit zijn rol als basisschooldirecteur 
was hij actief betrokken bij het traject van 
het sportakkoord. Toen aan de inwoners 
die geholpen hebben gevraagd werd of 
en hoe zij betrokken wilden blijven bij de 
uitvoering van het sportakkoord, meldde 
Maurice zich aan. 

Hetzelfde geldt voor Nieck Hendriks, die in 
het dagelijks leven manager van Anytime 
Fitness in Stein is: “Ook als commerciële 
sport- en beweegaanbieder zijn we ons 
bewust van onze maatschappelijke rol 
en willen we sport en bewegen mogelijk 
maken voor iedereen in Stein. Via dit panel 
wil ik hier graag aan bijdragen.”

Samenstelling
Bij het samenstellen van het 
panel is bewust gekozen voor een 
vertegenwoordiging vanuit meerdere 
disciplines als het gaat om sport, 
bewegen, gezondheid en vitaliteit. Dat 
betekent dat vanuit de sport niet alleen 
verenigingen, maar ook commerciële 
en anders georganiseerde aanbieders 
vertegenwoordigd zijn. Ook disciplines 
daarbuiten, zoals onderwijs, kinderopvang, 
zorg en welzijn worden meegenomen. 
“Dat is heel belangrijk,” vertelt Cindy 
Westhovens (MIK Kinderopvang & 
Spelenderwijs). 

“Door kennis en ervaring vanuit 
meerdere hoeken bij elkaar te brengen, 
kunnen we de krachten bundelen en 
tot nieuwe inzichten, verbindingen en 
samenwerkingen komen. Men zegt niet 
voor niets: alleen ga je sneller, maar samen 
kom je verder.”

Aan de slag
Hoewel het panel recent pas formeel 
is opgericht, zijn de mensen achter de 
schermen al enige tijd actief. Er zijn al 
veel gesprekken onderling en met de 
gemeente gevoerd. Daarbij heeft het 
panel de afgelopen periode toegezien op 
de uitvoering van het akkoord. Ondanks 
de beperkingen die de coronacrisis met 
zich meebrengt, zijn er al diverse acties 
uitgevoerd en ambities gerealiseerd. 
“Zo zijn we als panel actief betrokken 
bij de JOGG-aanpak en ontwikkeling 
van een preventieakkoord waarin de 
link wordt gelegd met thema’s uit het 
sportakkoord,” licht Judith Aerdts (GGD 
Zuid Limburg) toe. En daar blijft het niet 
bij, als het aan Fabian Brinkman (Ecsplore) 
ligt: “Binnenkort gaan we aan de slag met 
ouderbetrokkenheid, een actueel thema 
binnen veel organisaties dat essentieel 
is om de jeugd duurzaam in beweging te 
krijgen. Verder zijn we met de gemeente 
in gesprek over een manier om initiatieven 
van lokale stakeholders die overeenkomen 
met de ambities uit het akkoord te 
ondersteunen. Daarover volgt later 
meer informatie." 
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Sport- & Beweegpanel 
gaat zorgen voor
extra samenwerking 
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Vakantie in coronatijd:
tips voor een  
zoete zomer
Ben jij ook helemaal klaar om eindelijk naar de zon 
te vertrekken, of ben je er misschien al geweest? 
Lekker met de voetjes in het zand, genietend van 
een zomerse cocktail? Ik teken er direct voor! 
En ik denk velen van jullie met mij. 

Na een jaar waarin we gehoopt hadden dat corona niet 
meer zoveel impact zou hebben op onze levens, is het 
alweer zomervakantietijd. Thuiswerken, online lessen 
volgen of vaak fysiek een extra tandje moeten bijzetten 
op het werk; zo net voor je vakantie gaat dat vaak met wat 
meer moeite en minder aandacht en concentratie. Daar 
komt nog eens bij dat velen vorig jaar ook al vakantie in 
eigen land moesten vieren. Dat is niet direct het grootste 
probleem, maar wel een stuk minder fijn als je inmiddels 
iedere grasspriet van je gazon herkent. Het verlangen naar 
een welverdiende vakantie is daardoor bij iedereen nét 
wat groter!

Helaas was daar kortgeleden weer die ene kleur - die wij 
liever alleen op de radio horen als-ie gezongen wordt 
door Marco Borsato - tijdens de persconferentie van Mark 
Rutte. Ontzettend balen als je vakantie daardoor niet door 
kan gaan, maar… laat je verrassen door je eigen ideeën! 
Zo heb ik ook gemerkt dat er meer in ons zit dan we 
denken. Gedurende de coronaperiode was alles anders. 
Restaurants, barretjes, uitgaansgelegenheden; alles waar 
we in het weekend of doordeweeks te vinden waren, 
was gesloten. Ons creatieve brein heeft deze maanden 
wat beter z’n best moeten doen om gezellige dingen te 
bedenken die niet alleen binnen de regels pasten, maar 
ook zelf te verwezenlijken waren. Ik ben best een beetje 
trots op wat we samen met vrienden en vriendinnen 
allemaal hebben georganiseerd. Twee jaar geleden 
hadden we ons nooit kunnen voorstellen dat we nu 
genoegen zouden nemen met een ‘simpele’ avond thuis in 
het weekend. Waardevol, toch? 

Inmiddels zijn we blij dat we weer het terras op kunnen, 
maar zijn we helaas ook weer teruggefloten toen het 
uitgaansleven iets meer open leek te gaan. Vier je dan ook 
nog vakantie in eigen tuin? Hierbij dan in ieder geval een 
kleine tip om dat nét iets beter te maken. Enjoy!

Britt Op den Kamp, 24 jaar 
Vice-voorzitter SJAR en student geneeskunde 

Fruitige cocktail 
Hierbij een lekker recept voor een 
fruitige cocktail, perfect voor vakantie 
in eigen tuin. Met de onderstaande 
ingrediënten maak je één kan.  
Laat het smaken!

• 125 ml sinaasappelsap
• 125 ml Licor 43
• 1 fles witte wijn 
• 300 ml spa rood 
• 2 eetlepels poedersuiker
• Verse munt
• Allerlei vers fruit;  

kies wat je lekker vindt,  
neem bijvoorbeeld frambozen,  
sinaasappel, citroen of druiven. 

Nog geen 18?  
Zo maak je er een mocktail van!
Vervang in het bovenstaand recept
Licor 43 door Fanta Lemon en neem  
alcoholvrije witte wijn. 
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    Afronding Molenweg/Paalweg

Op maandag 1 maart 2021 is BAM Infra gestart met de 
reconstructie van de Molenweg Zuid en de Paalweg in 
Urmond. Dit project behelst een totale lengte van ruim 900 
strekkende meter asfalt, de reconstructie van een rotonde 
én de aanleg van een vrachtwagenparkeerplaats. In totaal 
is dit project zo’n 1,25 miljoen euro waard. Een behoorlijke 
klus, dus. 

Binnen 4,5 maand heeft de aannemer heel veel werk 
verzet en daarbij goede kwaliteit geleverd. Ondanks dat 
werkzaamheden van deze omvang altijd gepaard gaan met 
enige hinder en overlast, kunnen we spreken over een soepel 
verloop. De omwonenden hebben hier een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. Onze dank hiervoor is groot!

   Herstel grasmat Omphaliuspark Stein

In de tweede helft van september wordt de grasmat van 
het Omphaliuspark bijgewerkt en hersteld. Door de droge 
zomers van de afgelopen jaren en de hardere ondergrond 
van dit grasveld, heeft de grasmat zich niet goed kunnen 
ontwikkelen.

Dit najaar wordt de grasmat daarom doorgezaaid met een 
grasmengsel gecombineerd met microklaver. Voorafgaand 
aan dit doorzaaien wordt de grasmat kort gemaaid. 
Ook wordt er een bodemverbeteraar aangebracht.

In de voorfase is er nog over gesproken om een 
bloemenmengsel aan het zaaigoed toe te voegen. 
Maar in relatie tot het regelmatig maaien van 
de grasmat blijkt dit niet mogelijk.

Met deze aanpassingen gaan wij ervan uit dat de grasmat 
zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een sterk en 
groen geheel.

Woensdag 22 september 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Raads
kalender

     Werk in 
       uitvoering

    Asfaltonderhoud wijk Urmond

In opdracht van de gemeente Stein start Kurvers 
Wegenbouw met asfaltonderhoud in Urmond Oost. 
Het asfaltonderhoud wordt opgedeeld in twee fases.

Fase 1  
•  Bramertweg, Conventuelenstraat, Middenveld 

en Pannestraat (gedeelte tussen Middenveld 
en Heirstraat) 

• Uitvoering staat gepland voor week 35

Fase 2
•  Speelheuvel, Belikstraat en Pannestraat  

(gedeelte tussen Middenveld en Belikstraat) 
• Uitvoering staat gepland voor week 36

Tijdens de werkzaamheden worden bovengenoemde 
straten afgesloten voor doorgaand verkeer. Er 
wordt geen omleidingsroute ingesteld. De direct 
aanwonenden worden per brief geïnformeerd over deze 
werkzaamheden.

Heb je nog vragen of meer informatie nodig?  
Neem dan contact op met onderstaande personen:

• Paul Maessen, 06 - 22 451 870 
Toezichthouder namens gemeente Stein

• Cyriel Pieters, 045 - 575 11 55  
Uitvoerder namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV 

Bekijk het actuele overzicht en meer 
informatie op www.gemeentestein.nl/
werk-in-uitvoering
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Verkiezingen op gevoel
Eén van die ervaringsdeskundigen is Hein 
Coumans. Hij weet als rolstoelgebruiker uit 
ervaring waar de uitdagingen voor gemeentes 
op dit gebied zitten. Hein: “Stein moet 
toegankelijk zijn voor iedereen met een 
beperking. Dat zijn bijvoorbeeld slechtzienden 
en rolstoelgebruikers, maar ook mensen met 
een rollator. We geven de gemeente gevraagd 
en ongevraagd advies over allerlei inclusie-
gerelateerde kwesties.” Dat heeft dit jaar onder 
andere geleid tot een Limburgse primeur voor 
Stein: bij de landelijke verkiezingen konden 
slechtzienden voor het eerst voelen op wie ze 
konden stemmen, met behulp van een mediamat 
die over het stembiljet kon worden geplaatst. 

Andere belangrijke projecten dit jaar zijn het 
controleren van het A2-traject, het adviseren 
voor het aanpassen van de toiletten in de 
brasserie in Steinerbos en het toevoegen van 
geleidelijnen richting het winkelcentrum. Stein 
krijgt dan ook steeds meer een voorbeeldfunctie 
voor andere gemeentes. Hein: “We worden door 
de VNG geregeld gevraagd voor congressen op 
dit gebied, dat zegt ons dat we goed bezig zijn. 
We merken ook dat steeds meer ambtenaren en 
woningverenigingen ons weten te vinden als het 
om inclusiekwesties gaat.”

Sociaal Inclusiepanel

Stein in halve finale 
Meest Toegankelijke 
Gemeente

Wij zoeken nieuwe leden! 
Wil je lid worden van het 
inclusiepanel om ons te helpen 
en ondersteunen? Meer 
informatie en aanmelden 
kan via cheyenne.dohmen@
gemeentestein.nl

Melding maken van 
ontoegankelijkheid? 
Ervaar jij ontoegankelijkheid, 
bijvoorbeeld in jouw 
woonomgeving, digitaal of 
in ingewikkelde brieven van 
de gemeente? Laat het ons 
dan weten via mcj.habets@
home.nl. Want in Stein moet 
iedereen kunnen meedoen!

Stem op Stein!
In de eerste ronde van 
de verkiezing werden 
gemeentes via een vragenlijst 
beoordeeld. 

In deze tweede ronde is het 
een kwestie van simpelweg 
stemmen – dat kan tot 
29 augustus en doe je hier:

Er blijven vervolgens vijf 
finalisten over. Deze worden 
beoordeeld door een vakjury, 
die op 7 oktober de winnaar 
bekendmaakt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert de verkiezingen 
voor de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland om te zorgen dat er meer 
aandacht is voor lokale inclusie en toegankelijkheid. Dat is iets waar Stein zich ook 
hard voor inzet, met behulp van een eigen inclusiepanel dat bestaat uit een keur aan 
(ervarings)deskundigen op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit.

Activiteit  
of event?  
Meld 'm aan!

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en we kunnen weer 
langzaam leuke dingen op de agenda zetten. Wij willen dan ook 
graag starten met de gemeentekalender voor volgend jaar.  
 
Wil jij graag een evenement of activiteit gepubliceerd hebben 
in onze kalender? Dat kan! Meld het evenement of de activiteit 
aan via www.gemeentestein.nl/activiteiten

Stuur jouw  
foto in! 
Wij zijn trots op onze mooie gemeente  
en inwoners. Dat laten we het liefst 
aan de hele wereld zien! 

Stuur ons jouw bijzondere foto en 
misschien zie je ‘m binnenkort terug op 
social media, in de gemeentekalender of op 
één van onze andere kanalen.
Mail naar: communicatie@gemeentestein.nl



Kiekje 
van de 
maand
Harde werkers van 
gastouderopvang 
Het Lieve Zwijntje 
helpen mee met 
het opruimen van 
het zwerfafval. 

@sabrina_pianalto 

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

Doe
mee! 

Colofon
De Maaskentjer is een gratis uitgave  
van de gemeente Stein met lokaal  
nieuws, achtergronden en columns  
voor en door bewoners. 

Kijk voor meer informatie  
op www.gemeentestein.nl  
of volg ons via social media. 

Meewerken?
Wil je graag ideeën aandragen 
voor de Maaskentjer? Leuk!  
 
Stuur een e-mail naar 
communicatie@gemeentestein.nl 
of stuur een berichtje via social media. 

Zoek alle woorden horizontaal, verticaal of diagonaal en  
streep deze af. De overgebleven letters vormen een zin.  
Veel plezier met puzzelen!

Woordzoeker

Service
punten
De gemeente wil voor iedereen 
toegankelijk zijn. Daarom werken 
we met dertien servicepunten, 
verspreid door de gemeente. 
Deze locaties gebruiken we voor 
het verstrekken van ons maandelijks 
gemeenteblad, de officiële 
bekendmakingen, informatiefolders en 
ander informatiemateriaal in print. 

De gegevens van alle servicepunten 
vind je op de onderstaande website:
www.gemeentestein.nl/servicepunten

Vanwege de aangescherpte richtlijnen 
rondom het coronavirus kan een 
servicepunt aangepaste openingstijden 
hebben of kan de locatie tijdelijk 
gesloten zijn. Kijk op de social media of 
website van het betreffende servicepunt 
voor de actuele gegevens. 

ACTIEF
ATLETISCH
BOOTCAMP
ESTAFETTE

FIETSEN
FIT
RENNEN
SPORTEN

TRAINEN
TRIATLON
ULTRALOOP
WANDELEN

WORLDCUP
ZWEMMEN

Oplossing puzzel juli  
Hart van de Maasvallei

Bedankt John Willems voor 
het insturen van de juiste 
oplossing met deze leuke foto!


