
Meas make  
veer same!
Wat is DOP Meers?

Het DOP bestaat uit enkele inwoners die zich hier actief voor 
inzetten. Het DOP gaat over dorpsontwikkeling en daar dragen 
we allemaal aan bij, want ‘Meas make veer same!’ Dat is de slogan 
die we destijds bij het ontstaan van het DOP hebben bedacht. 
Die willen we levend houden, vandaar deze folder. In deze folder 
informeren we je over een aantal zaken die lopen of komende 
tijd gaan spelen. Zie het als een nieuwe kennismaking met DOP 
Meers, zeker als je hier pasgeleden bent komen wonen. 

Daar zijn we weer, het DOP is terug van weggeweest…  
We willen de draad weer graag oppakken met inwoners van Meers! 



Jongeren Voor Ouderen 
(JVO) aan de slag in Meers

Zaterdag 14 mei van 13 tot 15 uur 
gaat stichting JVO aan de slag in 
Bie Gerda!  Zij organiseren een open 
inloop voor mensen die problemen 
hebben met de telefoon, tablet of 
laptop. Heb je interesse, laat het ons 
weten of loop binnen! 

Voor deze activiteit zoeken we binnen 
Meers ook nog vrijwilligers vanaf 15 jaar 
(tot 30 jaar) die de mensen willen 
helpen. Dus lijkt het je leuk om mensen 
wegwijs te maken en je steentje bij 
te dragen, laat het ons weten via 
info@dorpsdagvoorzieningmeers.nl

Koersballen Bie Gerda

Op de koffie Bie Gerda

Goed onderling contact is belangrijk in een 
dorp. We hebben nog best wat hechte clubs en 
verenigingen in het dorp en daar zijn we trots op! Ook 
is er een plek waar je zonder lidmaatschap terecht 
kunt voor activiteiten, informatie en advies. Dat kan 
bij Bie Gerda aan de Kloosterstraat 19A in Meers. 

Thei Maesen (secretaris Bie Gerda) vertelt: “We 
organiseren in Bie Gerda diverse activiteiten voor 
het dorp zoals kaartkienen, rummikubben, kaarten, 
wandelen, koersballen, bloemschikken, schilderen, 
wenskaarten maken en samen lunchen. Ook zijn er 
maandelijks het Repair café en Muziek op zondag. 
En vanuit Bie Gerda rijdt de wensauto die je op 
werkdagen en voor een beperkt bedrag naar diverse 
bestemmingen brengt.” Kijk voor meer informatie 
over de wensauto en voor de activiteitenkalender op 
onze website www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl. 

Wil je het maandprogramma ontvangen? Stuur dan 
een mail naar info@dorpsdagvoorzieningmeers.nl 
en loop gerust eens binnen voor een kop koffie 
tijdens de activiteiten op dinsdagmorgen, woensdag 
of vrijdagmiddag. Je bent van harte welkom!”

Wandelen met Maarten

Meewandelen met Maarten? 

Ook Maarten Wehrens van Partners in Welzijn 
wil zich graag aan je voorstellen. “Hoi, ik ben 
opbouwwerker voor Elsloo, Meers en Maasband. 
Ik ben in de wijk te vinden en help mensen en 
groepen met vragen op weg. Dat kan om van alles 
gaan, wel vaak met een sociale insteek. Daarom 
werk ik samen met veel verschillende groepen 
en organisaties zoals het DOP, verenigingen, 
de gemeente en andere maatschappelijke 
instellingen. Samen vinden we vaak een oplossing!

Heb je een vraag voor mij, ik help je op weg, 
breng je in contact met buurtbewoners of 
met de juiste organisaties. Je vindt me iedere 
woensdag vanaf 10 uur Bie Gerda waar ik aansluit 
bij de activiteit ‘wandelen’ van 10.00 tot 12.00 
uur. Dus heb je zin om te wandelen, meer te 
bewegen, wil je iets vertellen over Meers, of wil 
je gewoon even kletsen, wandel dan mee met mij 
en dorpsgenoten. Ik maak graag kennis met je en 
de verhalen uit en over dit mooie dorp! Na onze 
wandeling staat de koffie en thee klaar. 

Kom naar Bie Gerda of bel/app mij via: 
06 - 48 97 27 43. Hopelijk tot binnenkort!”



Ruimtelijke 

ontwikkelingen

Enkele jaren geleden is 
de basisschool De Brök 
gesloten en staan 
het schoolgebouw, 
de gymzaal en het 
jeugdwerkgebouw leeg. 
De gemeente wil dit gebied opnieuw ontwikkelen 
en ruimte maken voor woningbouw. Dit gebeurt in 
samenspraak met inwoners. Ook aan de Heuvelstraat 
zijn enkele huizen gesloopt door woningcorporatie 
Zaam Wonen en is de gemeente eigenaar geworden 
van de grond. Het plan is om ook hier woningen te 
bouwen. Daarnaast wil de gemeente op termijn 
een nieuwe invulling geven aan de voormalige 
voetbalvelden. Omwonenden krijgen per brief 
een uitnodiging om mee te denken over deze 
ontwikkelingen. Heb je vragen? Vanuit de gemeente 
is Lian Fuchs projectleider voor deze locaties en 
bereikbaar via lian.fuchs@gemeentestein.nl. 

Schoollocatie

Heuvelstraat

Voetbalvelden

Sjwan Maes

In de woonomgeving zwerft steeds meer 
afval rond. De meeste mensen storen 
zich hier zeer aan. Echter, alleen hierover 
klagen brengt geen oplossing. Twee 
Meersenaren namen in 2014 het initiatief 
om er iets aan te doen door de rommel 
van anderen op te ruimen. Het leidde al 
snel tot zichtbaar resultaat! Helaas is dit 
vrijwilligerswerk nog steeds nodig. 

Goed voorbeeld doet volgen. Momenteel 
is er een groepje van 13 vrijwilligers dat 
gáát voor een “Sjwan Meas”. Ieder lid van 
de werkgroep ontdoet een eigen stukje 
van Meers van zwerfafval op een tijdstip 
dat dit hem of haar het beste uitkomt. 
Sommige leden lopen hun route samen, 
anderen doen dit juist liever alleen.

Het initiatief wordt enthousiast 
ondersteund door de gemeente Stein. 
Ook toevallige passanten spreken hun 
waardering uit voor de vrijwilligers 
van “Sjwan Meas”, die opruimen wat 
anderen blijkbaar achteloos, bewust of 
onbewust, op straat weggooien en daar 
laten liggen.

Spreekt dit je aan en wil je meehelpen? 
Je bent van harte welkom! Het werk 
neemt per maand maar ongeveer een 
tot hooguit twee uurtjes in beslag. Voor 
afvalzakken, een grijper, hesje en het 
afvoeren van het afval worden uiteraard 
gezorgd. Neem gerust contact op via 
sjwanmeas@gmail.com of bezoek onze 
Facebookpagina Werkgroep Sjwan Meas. 


