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Terugblik 
2021

Een nieuw jaar, tijd 
om terug te blikken! 
2021 in cijfers.

Lees het op pagina 7.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze 
digitale nieuwsbrief op  

www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

1000 euro extra 
bij aanvraag 
activiteitensubsidie

Joep Ummels, wethouder 
‘Onderwijs en Verenigingen’, 
vertelt waarom de gemeente Stein 
wil helpen. Lees het op pagina 4. 

" Een nostalgische 
modeshow maakt 
veel emoties los" 
 
Marianne van Kan vertelt 
over haar liefde voor ons 
erfgoed op pagina 6.

januari 
2022

Alsjeblieft! 
De gemeente Stein 
biedt jou deze 
Maaskentjer gratis aan.

Dat maakt
Stein voor mij
rijk aan historie
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Op de hoogte  
blijven van plannen 
en vergunningen
in jouw buurt? 

Je vindt de bekendmakingen wekelijks bij 
de servicepunten van de gemeente Stein. 
Zo weet je wat er speelt in jouw straat en buurt.  
Liever per mail op de hoogte blijven? Dat kan! 
Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt  
en activeer de e-mailservice of download de app.  

Wethouder Hendrix 
overhandigt bedankje 
aan vrijwilligers
In weer en wind komen ze samen om zwerfafval op te 
ruimen, de prikkers van Kerensheide. Ook de mannen van 
’t Brook laten zich door wat regen niet weerhouden om aan 
de slag te gaan met onderhoud van natuurgebied ’t Brook 
- Ziepe. Dat ze meehelpen om onze gemeente schoon te 
houden en onze natuurgebieden gezond, is iets waar de 
gemeente Stein hen heel dankbaar voor is.

Begin december zette wethouder Danny Hendrix de vrijwilligers 
daarom in het zonnetje met een presentje. Wethouder Hendrix: 
“Het is fantastisch dat deze mensen zo betrokken zijn bij 
hun omgeving. Het is echt fijn om te zien dat de mensen van 
Kerensheide en van ‘t Brook met trots en plezier voor hun stukje 
Stein zorgen.”

In totaal kregen ruim 69 inwoners een presentje van de 
gemeente Stein voor hun vrijwillige bijdrage.

Wil je ook meehelpen Stein schoon te houden?
De gemeente Stein helpt je graag op weg met prikkers, 
handschoenen en afvalzakken. Neem dan contact met ons op  
via adbalie@gemeentestein.nl of op 046 - 420 30 70.

Niet 
tevreden 
over de gemeente?
Bijvoorbeeld over de wijze waarop je bent
behandeld, over een onaanvaardbaar lange
afhandeltermijn of gebrekkige communicatie?

Je kunt indien gewenst een officiële klacht indienen. 
Lees hier meer over op www.gemeentestein.nl/klacht

Mantelzorgwaardering 
valt in de smaak
Onze mantelzorgers in Stein zijn blij met de jaarlijkse 
mantelzorgwaardering. Afgelopen november 2021 heeft 
wethouder Hub Janssen namens het college van burgemeester 
en wethouders alle mantelzorgers in Stein bedankt voor hun inzet. 
Samen met een bedankbrief kregen alle mantelzorgers een 
VVV-bon. We ontvingen van verschillende mantelzorgers 
een bedankje voor deze mantelzorgwaardering. 

Wethouder Hub Janssen reageert: ”Wat fijn te horen 
dat de mantelzorgers het presentje waarderen. 
Natuurlijk waarderen wij hen nog veel meer. Zonder 
hun zorg en liefde zou het leven voor veel mensen 

anders zijn.” 

Meer informatie over mantelzorg en de mantelzorgwaardering 
lees je op: www.gemeentestein.nl/mantelzorg 

Tarief  
Omnibuzz  
2022 gewijzigd
Sinds 1 januari 2022 is het klanttarief voor Omnibuzz 
vervoer in de gemeente Stein € 0,95 per zone per klant. 

Je vindt deze informatie en nog veel meer op  
www.omnibuzz.nl
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LEADER-projecten 
in Stein
Wat hebben Dorpswinkel Ut Bakkes, 
de Historische Buitenplaats van Kasteel 
Elsloo en het Kennis- en informatiecentrum 
Maasvallei Elsloo met elkaar gemeen? 
Zij zijn mede ontstaan dankzij een subsidie 
van LEADER Zuid-Limburg. 

LEADER is een subsidieprogramma dat het 
platteland versterkt. De Europese Unie, 
de Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse 
gemeenten stellen geld beschikbaar voor 
initiatiefnemers met goede plannen. 
Zo ook de gemeente Stein.
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Woensdag 26 januari 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 3 februari 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 9 februari 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 17 februari 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Raadskalender

Meer weten over deze en nieuwe projecten?
Ga naar www.leaderzuidlimburg.nl/projecten 

Dorpswinkel Ut Bakkes is ontstaan toen 
DOP Maasband een ontmoetingspunt wilde 
voor bewoners. Het 100 jaar oude bakhuis 
en een schuur zijn verbouwd en ingericht als 
bakoven, brasserie en dorpswinkel.

In het centrum van Elsloo komt een 
Kennis- en informatiecentrum 
over de Nederlands-Belgische 
Maasvallei. Met informatie en 
inspiratie over de geschiedenis, 
cultuur en het landschap van de 
Maasvallei, dorpen en inwoners.

Iets verderop zorgt Stichting Het 
Limburgs Landschap ervoor dat het 
Kasteelpark Elsloo er straks weer uitziet 
zoals vroeger. Dat doet de stichting samen 
met de Parkcommissie, IVN en vrijwilligers.
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  1000 euro extra bij  
aanvraag activiteitensubsidie

Vanaf 1 januari kunnen 
verenigingen in de gemeente 
Stein 1000 euro extra krijgen 
als ze een aanvraag doen 
bij de gemeente voor het 
organiseren van een activiteit. 
Dat is goed nieuws natuurlijk! 
We vragen aan Joep Ummels, 
wethouder ‘Onderwijs en 
Verenigingen’, waarom de 
gemeente Stein op deze 
manier wil helpen. En we willen 
natuurlijk ook weten waarom 
hij zelf het verenigingsleven 
zo belangrijk vindt. 

1000 euro kan het verschil maken
“Kijk, we zitten allemaal stil nu. Maar, 
zodra het straks weer kan en mag, 
hopen we dat verenigingen weer dingen 
gaan organiseren in onze gemeente. 
Dat onze gemeente weer bruist en er 
van alles te doen is. Daarom zeggen 
we nu: als je iets wil organiseren, krijg 
je 1000 euro extra van ons (bovenop 
de subsidie die je toch al aanvraagt).  
Het lijkt misschien niet heel veel, 
maar 1000 euro kan net het verschil 
maken om iets wel of niet te doen.”

Druk verenigingsleven
“Het verenigingsleven is voor mij altijd 
belangrijk geweest. Toen ik begin 
20 was, was ik 7 dagen in de week op 
de voetbalclub. Ik was voorzitter van de 
jeugdafdeling, trainde het dameselftal, 
de jongens B2 en speelde zelf ook nog. 
Ik zat ook bij de buurtvereniging, ben 
bij de carnavalsvereniging zelfs prins 
carnaval geweest en presenteer nog 
altijd de herenzitting. Oh ja, en ik maak 
deel uit van ‘Wild Vleisj’, waarmee 
we nieuwe carnavalsliedjes maken. 
De droom is om het LVK te halen, 
maar dat is nog niet gelukt. Eigenlijk 
sta ik er helemaal niet bij stil dat ik bij 
veel verenigingen zit. Het is meer van: 
vanavond ga ik daar en daar naartoe, 
ontmoet ik die en die en dan gaan we 
gaan leuke dingen doen!” 

Op ons eigen
“Zonder verenigingen, evenementen en 
organisaties is onze gemeente een plek 
waar we ’s morgens vroeg vertrekken en 
’s avonds laat weer terugkomen en niet 
naar elkaar omkijken. Dat moeten we niet 
willen. Ik zie dat we in een samenleving 
zitten waarin we steeds meer ‘op ons 
eigen’ zijn. Veel mensen schrijven zich niet 
meer in bij bijvoorbeeld de voetbalclub, 
omdat ze dan gebonden zijn aan vaste 
trainingstijden. Ze gaan liever fitnessen, 
want dan kun je zelf bepalen hoe laat 
je gaat. Er zijn ook mensen die zeggen: 
“Ergens naartoe gaan? Ik blijf wel thuis 
achter m’n computer of tv zitten, dat vind 
ik ook prima.” Alleen mis je dan zoveel 
sociaal contact. We vervreemden op die 
manier van elkaar.”

Echt de behoefte om elkaar 
te ontmoeten
“Door de coronatijd zijn de sociale 
contacten die we gewend waren 
sowieso lastiger geworden. Dus als we 
nu investeren in het verenigingsleven en 
we maken dat aantrekkelijk, dan zijn de 
mensen straks weer bij elkaar. Dan komt er 
een stuk kracht vrij vanuit de samenleving. 
Een samenleving waar jong en oud elkaar 
treft en een beetje op elkaar kan blijven 
letten. Veel mensen hebben echt de 
behoefte om elkaar weer te zien en te 
ontmoeten. Dat merk ik ook aan mezelf.”

Een heel jaar door kunnen gaan
“Mijn wens voor 2022 voor de 
verenigingen? Daar hoef ik niet lang over 
na te denken. Die is heel eenvoudig: 
dat alle evenementen en activiteiten die 
de verenigingen organiseren gewoon 
kunnen doorgaan, blijven doorgaan en 
niet meer stilgelegd worden.” 

Verenigingen: vraag nu subsidie aan!
Ga je als vereniging iets organiseren? 
Het maakt niet uit of het bijvoorbeeld 
een toneelstuk is of een bijeenkomst voor 
jongeren. Zolang het maar niet alleen voor 
de eigen leden is, maar openbaar voor 
inwoners uit de gemeente Stein, kun je 
daarvoor geld bij de gemeente aanvragen 
in de vorm van een subsidie. Je hoeft op 
het aanvraagformulier alleen aan te vinken 
dat je de 1000 euro extra wilt ontvangen. 

Meer informatie vind je op:  
www.gemeentestein.nl/
maatschappelijke-activiteiten-subsidie

Joep Ummels,  
wethouder ‘Onderwijs  
en Verenigingen’ 



5 · de Maaskentjer

Adviesraad Sociaal Domein

Geen stress 
over muziekles 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat muziekonderwijs een positief effect 
op kinderen heeft. Muziek maken zorgt voor meer saamhorigheid, plezier en 
sociale vaardigheden. Het bespelen van een instrument leidt tot een betere 
ontwikkeling van coördinatie, motoriek en gehoor. Ook maakt muziek emoties los, 
waardoor het bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.

Genoeg redenen om het muziekonderwijs 
in de gemeente Stein onder de aandacht 
te brengen, vindt de werkgroep 
Jeugd en Jongeren van de Aviesraad 
Sociaal Domein. Om ervoor te zorgen 
dat de jeugd in Stein de vruchten 
kan plukken van muziekonderwijs, 
faciliteert de gemeente de muzieklessen 
op verschillende manieren.  

Muziekverenigingen

Ouders en kinderen kunnen terecht bij 
muziekverenigingen voor muziekles. 
Dankzij de lesgeld-subsidieregeling 
krijgen verenigingen de mogelijkheid 
om 65 procent van de kosten voor 

de docent en 100 procent van de kosten 
voor de zaalhuur te laten financiëren 
door de gemeente. Dat laatste kan door 
gebruik te maken van gemeentelijke 
multifunctionele accommodaties. 

Scholen

Alle scholen zijn verplicht om muziekles 
te geven. Het muziekonderwijs in Stein 
wordt eigentijds ingevuld door leraren 
van Stichting Cultuur in Uitvoering. 
Via muziekprojecten in het onderwijs, 
naschoolse activiteiten en gastlessen 
kunnen kinderen kennismaken met 
muziekinstrumenten.  

Particuliere muzieklessen

Voor jongeren die hun muzikale 
vaardigheden verder willen ontwikkelen, 
zijn er particuliere muzieklessen. In 
Stein kun je bijvoorbeeld terecht bij 
Muziekhuis Lyana of in het Van der Valk 
Hotel in Urmond. Via Jeugdfonds Cultuur 
Limburg kunnen lesgeldsubsidies worden 
aangevraagd.  
 
Wil je weten of je in aanmerking 
komt voor subsidie(s)? Je vindt 
alle informatie op:
jeugdfondssportencultuur.nl/ 
fondsen/limburg-cultuur/ 
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Dry January
 
Het nieuwe jaar is begonnen! Dat betekent dat het tijd wordt om je goede voornemens waar te maken.  
Is een van die voornemens een drankje minder nuttigen? Dan kun je meedoen aan Dry January. Dit houdt in 
dat je in de maand januari geen alcohol drinkt. Aangezien we ’s avonds nu nergens heen kunnen, moeten we 
er thuis het beste van maken. Als je wil meedoen met Dry January, maar tegelijkertijd van een lekker drankje 
houdt, dan heb ik de oplossing voor je: een cocktail zonder alcohol, oftewel een mocktail! Inspiratie nodig? 
Hieronder twee van mijn favoriete recepten voor mocktails. 
Proost, op 2022! 

Myrthe Helwig
Lid van de SJAR en VWO-student op Groenewald

1

2

3

Ice, Ice, Baby
Ingrediënten voor vier personen

• Appelsap 600 ml
• Citroensap 50 ml (liefst versgeperst)
•  Handvol muntblaadjes  

(+ 4 extra takjes voor de garnering)
• Een citroen (in schijfjes)
• Crushed ice (naar eigen smaak)

Tropical 
island
Ingrediënten voor vier personen

• Kersensap 40 ml
• (Bruis)water
• Sinaasappelsap 60 ml
• Blue Curaçao (alcoholvrij) 20 ml

SJA
R
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In deze rubriek vertelt een trotse inwoner van 
Stein wie zij is, wat zij doet en waarom het zo mooi 
wonen en werken is in onze gemeente. Dit keer is 
het de beurt aan Marianne van Kan (63 jaar), die 
zich vol overgave inzet voor het erfgoed in Elsloo. 

" We hebben hier 
zo’n geweldig 
rijke historie"

Marianne is geboren en getogen in Elsloo en heeft ruim 25 jaar 
gewerkt als onderwijzer op de plaatselijke basisschool. Toen ze 
drie jaar geleden met vervroegd pensioen ging, werd ze vrijwel 
direct gevraagd voor het bestuur van Streekmuseum Elsloo. 
Inmiddels is ze in vier lokale stichtingen actief. “Ik heb nog 
zóveel plannen, ik ben voorlopig nog niet klaar!” 
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Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Historie tot leven brengen
Marianne heeft altijd al veel interesse gehad in Elsloo en haar historie. 
Nu heeft ze eindelijk tijd om daar actief mee bezig te zijn. Marianne: “Toen ik 
nog voor de klas stond, viel me op dat veel kinderen en hun ouders weinig 
weten over de plek waar ze wonen. Ik zeg altijd: als je van de historie weet, 
begrijp je het heden beter. Als ik mensen iets bewuster of enthousiaster kan 
maken over Elsloo, dan doe ik dat graag. Dan bedoel ik niet alleen de mensen 
die hier al lang wonen, maar ook nieuwe bewoners én bezoekers.”

Historiehuis aan de Maasvallei
Voor het Streekmuseum Elsloo doet Marianne de PR en promotie. Verder is 
ze samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid, de 
exposities en overige activiteiten. “We verzorgen bijvoorbeeld nostalgische 
modeshows in kleding van de jaren ’50 en ’60. Dat is altijd een groot succes. 
Zeker bij de oudere generaties roept het veel herinneringen en emoties op. 
Zodra het weer kan, gaan we het museum op feestelijke wijze heropenen 
onder de nieuwe naam ‘Historiehuis aan de Maasvallei’. Ons 60-jarig jubileum 
hebben we vorig jaar ook al niet kunnen vieren, dus dat nemen we dan ook 
meteen mee. Ik hoop ergens rond mei.”  

De aandacht verdelen 
Toen Marianne eenmaal in het bestuur van het streekmuseum zat, wisten 
andere stichtingen haar ook snel te vinden. Inmiddels zet ze zich via het 
Dorpsplatform (DOP) in voor meer samenhorigheid en de bescherming van 
Elsloo’s erfgoed. Vanuit DOP is ze ook betrokken bij het behoud en herstel 
van Kasteel Elsloo en het omliggende kasteelpark. Tot slot is Marianne actief 
binnen stichting Maaskentjer om de toeristische aantrekkingskracht van 
Elsloo verder te vergroten. “Het klinkt als veel werk en dat is het soms ook, 
maar het is zó leuk. De mensen zijn ontzettend enthousiast en als ik kijk wat we 
allemaal voor elkaar krijgen dan is dat gewoon hartstikke sjiek!” 

Marianne in Streekmuseum Elsloo
TERU

G
BLIK 2021

Terugblik 2021
2021 was een bijzonder jaar. Onze burgemeester 

blikte samen met de ambassadeurs al terug 
op het afgelopen jaar in de oudejaarsvideo. 

Daarnaast kan het jaar ook worden gekenmerkt 
door een aantal interessante cijfers.

   Vanuit team burgerzaken 
wordt er gewerkt aan  digitalisering  
van diverse diensten. 

Hierdoor kun je vanuit huis zaken regelen bij 
de gemeente, bijvoorbeeld een verhuizing, 
VOG-aanvragen, uittreksels en nog veel meer. 
Daarmee zijn we weer een stuk toegankelijker 
geworden.

10.400
Afspraken aan balies

540
paspoorten 

aangevraagd

3
Kinderen  

geboren in 
de gemeente Stein  

 
(de andere kinderen  

zijn geboren in  
omliggende 

ziekenhuizen)

2650
rijbewijzen 

aangevraagd

1050
Identiteitskaarten 

aangevraagd

29
Huwelijken  
voltrokken  

(uitzonderlijk  
laag = 1/3)

223
Overlijdens in de 
gemeente Stein  

(uitzonderlijk hoog)

833
Verhuizingen naar  

de gemeente Stein, 
waarvan 

424  
binnen gemeente Stein

409 
van buiten naar 
gemeente Stein

32
Gezinnen / personen 

genaturaliseerd  
tot Nederlander

Favoriete plekje(s)
Gevraagd naar haar favoriete plekje, kan Marianne niet 
kiezen. Dus ze noemt er twee. “Catsop is een heerlijke 
plek. Hier is mijn vader geboren en ik woon er nu ook met 
veel plezier. Maar de oude kern van Elsloo is natuurlijk ook 
prachtig. Hier zijn we nu bezig om van de Scharberg een 
mooi uitzichtpunt te maken. Daardoor kunnen mensen 
met een scootmobiel of rolstoel straks ook makkelijker 
bij het kasteel komen. Als we samen zoiets voor elkaar 
krijgen, daar kan ik echt van genieten!”

We hebben bijzondere verkiezingen gehad, met:

16.422  
geldig uitgebrachte stemmen
 
 79.61%
opkomst

1e keer
stemmen per brief
  
 2269 
geldige briefstemmen
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Ik wens iedereen 
vooral een gezond 
en goed 2022 toe!

En dat begint met een 
transparante en eerlijke 

overheid, die haar 
burgers vertrouwt en 

daar voor opkomt.

W.

Langs deze (ongebruikelijke) 
weg wil ik onze "Mooder van 

Stein"en al haar kinderen 
een gelukkig en gezond 

2022 toewensen. Ik hoop 
van harte dat zij nog lang 

"Oos Mooder" mag blijven.    

F.

Wat een lieve wens!  
Als iemand deze wens in 

vervulling kan laten gaan door 
een laptop ter beschikking te 
stellen, mail dan vooral naar 

communicatie@ gemeentestein.nl.  
Wij zorgen dan dat de laptop goed 

terechtkomt!

groet,  
Iris

Hallo,
Graag wil ik een wens doen voor  
een jonge inwoonster van Stein, 

16 jaar oud. Zij heeft heel hard een 
andere  (tweedehands) laptop nodig 

voor het volgen van online lessen. 
Die van haar is al oud en versleten 
en functioneert niet goed meer. 
Ze komt niet in aanmerking voor 

het Leerfonds, omdat ze daar te oud 
voor is. Wie o wie heeft een  

tweedehands laptop?

P. 
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Bedankt voor jouw wens! 
We hebben je vraag bij onze 

collega’s uitgezet en we 
hebben goed nieuws. Als het 

waterschap toestemming 
geeft wordt jouw wens  
in 2022 gerealiseerd. 

groet,  
Iris

Mijn wens is eenvoudig & klein. 
Een nieuw mooi zitbankje op ons 

dijkje aan de Grensmaasvallei 
in Nattenhaove, waar je na een 

drukke werkdag weer even rustig 
jezelf kunt zijn. Eventueel door 

het herplaatsen van het bankje ter 
hoogte van de Lombok. 

P. 

Goed nieuws!  
In 2022 wordt in 

de Heirstraat een 
drempel aangelegd.

groet,  
Iris 

Mijn wens als bewoner 
van de Heirstraat in 
Urmond zou zijn het 

verkeersveiliger maken van 
de Heirstraat in Urmond. 
Hier wordt momenteel te 

hard gereden.

W.

Jaarlijks doen wij ruim 150 
verkeersmetingen. Er is dan ook continu 

aandacht voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in de gemeente waar 

nodig. Als uit de metingen blijkt dat er actie 
ondernomen moet worden wordt dat ook 
zeker gedaan! Ook in 2022 blijven we deze 
metingen natuurlijk uitvoeren. Als er een 
specifieke straat is waarvan je denkt dat 
er metingen uitgevoerd moeten worden, 

neem dan vooral contact met ons op 
via info@gemeentestein.nl 

groet,  
Iris

Mijn wens is dat er in 
de totale gemeente 

Stein de snelheid van 
het wegverkeer wordt 

aangepakt.

H. 

Mijn wens is dat iedereen 
elkaar respecteert als 
mens, dat zomaar iets 

vernielen tot het verleden 
gaat behoren en iedereen 

veel gezondheid.

M. 

Wensen 
2022

In december hebben we onze 
inwoners gevraagd naar hun wensen 
voor 2022, hieronder een greep uit 

alle mooie inzendingen! 

Mijn wens is het 
terugdringen van 

eenzaamheid, vooral 
onder ouderen in de 

verzorgingshuizen én thuis. 
Eenzaamheid is mede door 

de coronamaatregelen 
gigantisch toegenomen. 

W. 
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Dat alle goede wensen die 
ik deze dagen bezorgd heb, 
als postbezorger in Urmond, 

ook daadwerkelijk mogen 
uitkomen. Dat alle pakketjes 
wat ik heb mogen bezorgen 

een blijk van liefde mogen zijn 
voor de schenker en ontvanger.

Veel liefs van M. 

Ik wens dat we ook in 2022  
zorg en aandacht voor elkaar 

blijven hebben. Net in de 
moeilijke tijd is het belangrijk dat 
we elkaar steunen. Schouders er 

samen onder zetten. Samen is  
voor mij Stein.

 
Burgemeester Marion  

Leurs - Mordang

Ik spreek de wens uit, 
dat mensen respect blijven opbrengen 
voor alle kleine monumenten in onze 

gemeente en dat we gevrijwaard 
blijven van vandalisme. Ook hoop ik, 
dat we als stichting de mooie kleine 
monumenten bij het grote publiek 

nog beter digitaal onder de aandacht 
kunnen brengen.

Vriendelijke groet,
Namens de Stichting  

Kleine Monumenten Stein, 

P. 

Mijn wens is een jaar waarin 
we langzaam maar zeker 

weer kunnen genieten van 
onze vrijheid, al dan niet 
in beperkte mate en dat 

mevrouw Leurs-Mordang 
onze burgemeester blijft. 

Chapeau! De beste wensen 
voor iedereen.

G. & R.

Mijn wens voor alle 
Steindenaren van Nattenhoven 
tot Catsop en alles ertussen in 
een geweldig 2022 met veel 
Liefde, Geluk, Voorspoed en 

Gezondheid.

Vriendelijke groet,

P. 

Ik wil graag een  
gezonde baby krijgen.

Vriendelijke groet, 

E. 

Mijn wens is gezondheid, aandacht 
en begrip voor de medemens voor en 

door iedereen, zorgen voor een schone 
omgeving, een groet en lach voor 

iedereen, zorg voor elkaar want we 
moeten het samen doen.

Vriendelijke groet,

een inwoonster van  
ons mooie Stein  

Ik wens als voorzitter van 
handboogschuterij St-Hubert 
iedereen die zich inzet voor 

de gemeente Stein een goed 
en hopelijk gezond en weer 

normaal 2022.

Groetjes, 
 

 H.

Dit staat momenteel niet op 
de planning, wel komt er een 

meting in 2022! Je kunt ons via 
info@gemeentestein.nl laten 
weten op welk huisnummer je 

woont zodat we hier rekening mee 
kunnen houden tijdens de meting. 
Als de snelheid inderdaad te hoog 
is dan wordt er in overleg met de 

omgeving actie ondernomen.

groet,  
Iris

Mijn wens is dat de 
herinrichting van de 

Stationsstraat in Elsloo niet 
alléén het deel tussen de 

Raadhuisstraat en het Dorine 
Verschurenplein betreft, maar 

dat ook het deel tussen het 
plein en de overweg naar Beek 

meegenomen wordt.  

D. 

Mijn wens voor 2022 is:  
de ons allen waarschijnlijk wel bekende 

zwerver die we geregeld door onze 
straten zien strompelen vragen of hij 

interesse heeft (want zou vervelend zijn 
als hij er helemaal niet op zit te wachten) 

om een verwendag tegemoet te zien, 
een keer helemaal in de watten gelegd 

te worden, misschien (vanuit onze 
werkgedachte als kantoor, een keer een 

dak boven zijn hoofd te hebben)  
en fris en fruitig een nieuwe start  

kunnen maken komend jaar. 

R.
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Tegen de zijgevel van een bijgebouw van de familie van 
Mulken - Horrichs, Bergerweg 4 Berg a/d Maas, is op de muur 
een icoon geplaatst, “De Heilige Ursula”. Ursula met onder 
haar mantel een aantal maagden, staande op een aan het 
monumentje verbonden halfronde voet in de vorm van de 
boeg van een schip. 

De legende luidt als volgt: In Brittannië leefde de 
Christenkoning Maurus. Hij had een mooie en wijze dochter: 
Ursula. De toenmalige koning hoorde van de maagd Ursula en 
sprak: ”Ik zou de gelukkigste man ter wereld zijn, als ik haar als 
bruid kon geven aan mijn enige zoon.”  Dus werden herauten 
uitgezonden naar Ursula’s vader om dit verzoek over te 
brengen. Deze wilde zijn dochter echter niet zo maar afgeven. 
Hij werd geadviseerd om op het voorstel van de machtige 
koning in te gaan, op voorwaarde dat zij 10 voortreffelijke 
maagden zou krijgen én dat zij allemaal nog eens 1000 
maagden als metgezel mochten uitkiezen. Ook wilden zij 
een schip en 3 jaar de tijd om hun maagdelijkheid te vieren. 
De jongeman zou zich in de tussentijd moeten laten dopen. 

De paus in Rome ontving hen hartelijk en die nacht werd hem 
verkondigd dat de meisjes de marteldood zouden ondergaan. 
De volgende dag doopte hij alle meisjes die nog niet gedoopt 
waren. De maagden voeren weer weg uit Rome op weg naar 
Keulen, vergezeld door een aantal bisschoppen. De jongeman 
Aetherius werd door de Heer aangespoord zijn bruid in 
Keulen tegemoet te gaan en samen met haar de marteldood 
te ondergaan. Hij en zijn moeder lieten zich dopen en gingen 
er naar toe. 

In Keulen aangekomen brachten de Hunnen hen allemaal ter 
dood. Alleen Ursula bleef tenslotte over. De Hunnenkoning 
wilde haar tot zijn vrouw nemen. Ursula wees dat af en 
hierdoor vernederd richtte hij een pijl op haar en schoot haar 
dood. De bewoners van Keulen begroeven Ursula en de 
maagden en stichtten een kerk ter hunner ere. 

Piet van Mölken,  
Stichting Kleine Monumenten Stein

IN
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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.

Heilige Ursula
Martelares met 11.000 maagden ( 453 n. Chr.)

Hoi Piet, 

Wat een 
gruwelijk verhaal! 
Wederom 
bedankt voor 
deze inzending, 
we kijken uit naar 
de volgende! 

Groet, Iris 

Dat maakt
Stein voor mij
een veilig thuis

Vermiste personen worden 
eerder teruggevonden

Meld je aan 
bij Burgernet
www.burgernet.nl
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      Werk in 
       uitvoering

       Gassanering Enexis

Geplande kabels en leidingen
• Elsloo:  Const. Huygenstraat, start in week 2  

volgens planning Enexis.
• Elsloo:  Dorine Verschureplein, start week 1 

volgens planning Enexis.
• Stein:  Kimbrenstraat, start week 7  

volgens planning Enexis.

Lopende werkzaamheden kabels en leidingen
• Elsloo: Tiendstraat/Wijngaardstraat
• Stein: Brugstraat/Kuiperstraat

De bewoners ontvangen van de aannemers een brief 
met alle relevante informatie.

       Snoeien taxushagen

In februari/maart gaan de Wijkteams van de gemeente Stein 
de taxushagen op begraafplaats Molenweg te Urmond een 
stuk terugzetten. Sommige hagen zijn te hoog- en te breed 
geworden en staat daardoor te kort tegen de gedenkplaten aan. 

Wist je dat...
je een taxushaag die te breed is gewoon een stuk kunt 
terugsnoeien? Dit mag tot op het hout zijn. Dit kan het best in 
het (vroege) voorjaar. Taxus is een sterke plant en zal na een tijdje 
weer uitlopen. Inkorten of versmallen in de breedte doe je slechts 
aan één kant. Zo boet je minimaal in aan privacy en behoudt de 
haag voldoende groene naalden. Nadat de haag voldoende is 
uitgelopen, minimaal na twee jaar, kan de andere zijde onder 
handen genomen worden.

O
PEN

BA
RE RU

IM
TE

Renovatie viaduct 
E314 grensovergang 
Boorsem
Sinds maandag 10 januari rijdt verkeer over 
twee versmalde rijstroken in elke rijrichting.  
Dit blijft zo tot eind 2022. 

Zaterdagnacht 8 januari is de voorbereiding begonnen
Voor de werken aan de brug echt starten, wordt de tijdelijke 
brug aangepast aan de tijdelijke situatie. De rijstroken worden 
versmald over een afstand van ongeveer een kilometer. 

Waarom renoveren? 
Om de veiligheid op en rond het viaduct te verhogen, 
ondergaat de brug een grondige renovatie. De brug 
wordt stapsgewijs ontmanteld tot op het gewapend 
beton, waarna ze plaatselijk wordt hersteld. De weg wordt 
vervolgens zorgvuldig opnieuw opgebouwd. Een vernieuwde 
waterdichting van de brugconstructie is daarbij een belangrijk 
element, om betonrot in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie
Hoe de renovatie precies in het werk gaat, kun je lezen op: 
www.wegenenverkeer.be/boorsem 

Via deze pagina kun je je ook opgeven voor de nieuwsbrief.  
Zo blijf je altijd op de hoogte van de werkzaamheden.

Werfschema renovatie viaduct Boorsem 

        Bekijk het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering



Kiekje 
van de 
maand
"Winterse dag 
in Urmond bij de 
Standerdmolen"

@mariskasadventure

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

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.  
Heb jij het juiste antwoord gevonden? Stuur deze zin 
samen met een foto van je goede voornemens voor het 
nieuwe jaar naar communicatie@gemeentestein.nl en 
wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

CREATIVITEIT
DROMEN
GELUK
GEZONDHEID
INSPIREREND

NIEUWJAAR
SAMEN
SUCCESVOL
TOEKOMST
VOORNEMENS

VOORSPOEDIG
VREUGDE
VRIENDSCHAP
WENSEN
WINTER

Service 
punten
De gemeente wil voor iedereen  
toegankelijk zijn. Daarom werken we  
met zestien service- en afhaalpunten,  
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 service- en  
afhaalpunten vind je op: 
www.gemeentestein.nl/servicepunten

Let op 
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 de website 
van het servicepunt voor de actuele gegevens. 

Wij  wensen  iedereen  “Een  gezond  2022” met  de  fiets.  Paul  van  den  Berg 

Dit  willen  wij  jullie  ook  allemaal  wensen.  

Fijne  dagen  en  een  gelukkig  en  vooral  gezond  

2022.  Onze  goede  voornemens  zijn  om  deze  

jonge  dame  volgend  jaar  eerst  maar  eens  te  

leren  lopen,  alhoewel  ze  nu  al  gefascineerd  is  

door  papa  en  mama’s  auto.  Maurice  Bouts 

Het antwoord op de 
puzzel van december 
was 'fijne feestmaand'. 
Inwoners Maurice en Paul 
zonden het juiste antwoord 
in en delen graag hun goede 
voornemens met ons!


