
maaskentjerde

We mogen weer!

Om te vieren dat 
Conincxpop en Urpop 
dit jaar weer door mogen 
gaan, duiken we op pagina 
4 en 5 in de geschiedenis 
van de twee festivals. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze 
digitale nieuwsbrief op  

www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Doneer jij al bloed? 

“Je kunt er letterlijk levens 
mee redden!” Timo 
Nelissen, lid van de Steinse 
Jongeren Adviesraad, 
deelt zijn ervaringen op 
pagina 9. 

" Als wij het 
verschil niet 
maken, wie doet 
het dan wel?" 
 
Lees het verhaal van Diana Fredrix 
op pagina 6. 

juni 
2022

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

Dat maakt
Stein voor mij
een gemeente waar 
we elkaar helpen
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Geldzorgen?  
Je staat er niet  
alleen voor. 
Juri Smeets, schuldhulpverlener bij de gemeente Stein, 
vertelt waarom het belangrijk is om hulp te vragen. 

"Rondkomen met het geld dat je hebt, valt niet altijd mee. 
Veranderende omstandigheden, zoals het verlies van een baan 
of een scheiding, kunnen dat nog moeilijker maken. In Stein sta 
je er dan niet alleen voor. Je denkt misschien niet meteen aan 
de gemeente als je geldzorgen hebt, maar we kunnen je op 
verschillende manieren helpen. 

Zo hebben we een eigen team van deskundigen dat inwoners 
helpt om van hun schulden af te komen. We luisteren naar jouw 
verhaal en denken met je mee. We brengen je ook in contact 
met andere passende hulp als dit nodig blijkt en als jij dat wil."

Praten over schulden
"Graag stel ik mezelf even aan je voor om je een idee te geven 
van wat je kunt verwachten als je naar de gemeente belt met 
vragen over rondkomen. Ik werk inmiddels al drie jaar voor 
de gemeente Stein. Daarvoor hielp ik mensen ook al met hun 
schulden. Door mijn ervaringen weet ik dat het moeilijk is om  
hulp te vragen. Vaak zoeken mensen pas laat hulp, terwijl het zo 
belangrijk is. Ik ervaar dat mensen graag zelf hun schulden willen 
oplossen en een ander er niet mee willen lastigvallen. Ze voelen 
zich schuldig of schamen zich. Ze hebben veel zorgen, waardoor 
ze vaak minder zichzelf kunnen zijn. Juist daarom is het belangrijk 
om erover te praten, het liefst zo vroeg mogelijk. Hoe eerder je 
erbij bent, hoe sneller er een oplossing kan komen."

Oplossingen
"Wat die oplossing is, dat kan verschillen. Een overzicht hebben 
van alle financiën helpt. Ook daar kan de gemeente je bij helpen. 
Zo wordt al snel duidelijk waar het probleem zit en worden 
mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Soms is het voldoende 
om afspraken te maken met een schuldeiser en het bedrag 
bijvoorbeeld in termijnen terug te betalen. 

In andere gevallen kan een 
schuldregeling noodzakelijk zijn. 
Mijn collega’s en ik gaan dan 
namens de inwoner in gesprek 
met de schuldeiser(s). We maken 
afspraken om zoveel mogelijk 
van de schuld terug te betalen. 
Wat in drie jaar niet is afbetaald, 
wordt kwijtgescholden. Dat 

houdt in dat je na drie jaar schuldenvrij bent. Tijdens die drie jaar 
geldt een aantal regels. Denk je dat een schuldregeling jou kan 
helpen? Wij vertellen je graag wat dit in jouw situatie betekent.

Dat de eerste stap vaak de moeilijkste is, blijkt wel uit de 
gesprekken die ik voer na afloop van een schuldregeling. Ik vraag 
dan ook altijd naar het startmoment. Dit is het moment waar alle 
klanten met veel trots op terugkijken. Er wordt dan gezegd dat het 
probleem bespreekbaar maken en naar de gemeente toe gaan het 
beste is wat ze hadden kunnen doen. En dat vind ik iedere keer weer 
mooi om te horen!"

Energietoeslag
Speciaal voor mensen met een laag inkomen is er 
de energietoeslag. Kijk voor aanvragen en meer 
informatie over de voorwaarden op:  
www.gemeentestein.nl/energietoeslag 

" Hoe eerder 
je erbij bent, 
hoe sneller er 
een oplossing 
kan komen."

Team Schuldhulpverlening en Budgetbeheer: 

Cristel Ritzen, Angela Diana, Dorien van Oorschot en Juri Smeets 

Rondkomenkrant 
2022

De gemeente Stein vindt het belangrijk 
dat iedereen kan meedoen. Vandaar dat in 
juni de Rondkomenkrant bij alle inwoners 
van de gemeente Stein op de deurmat valt 
met informatie over:
• hoe je kunt rondkomen als de prijzen stijgen; 
• welke hulp je kunt krijgen als je er zelf 

niet meer uitkomt;
• bespaartips om je energieverbruik 

te verminderen. 

Nu al meer weten? Kijk dan op  
www.gemeentestein.nl/rondkomen
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Ga ook aan de slag
Inwoners van de Gemeente Stein kunnen subsidie 
aanvragen voor het afkoppelen van regenwater via 
de subsidieregeling Waterklaar. Met verschillende 
eenvoudige maatregelen verklein je in jouw 
directe omgeving de kans op wateroverlast bij 
piekbuien en verdroging van de grond bij periodes 
van droogte. Er zijn verschillende oplossingen 
om het regenwater af te koppelen van het riool. 
Bijvoorbeeld door het op te vangen in regentonnen 
of containers, zoals Kees en Cobie al doen.  
 
Wil jij ook een Waterklare tuin? Kijk op 
www.gemeentestein.nl/waterklaar 
voor meer informatie. 

Vorig jaar zagen Kees Tintel en Cobie Dijkstra 
een aantal bomen in hun tuin sterven. Een gevolg 
van de extreme droogte in de afgelopen jaren. 
Om verdroging in de toekomst tegen te gaan, 
besloten ze de natuur een handje te helpen. 
Ze vroegen de subsidieregeling Waterklaar aan, 
koppelden hun regenpijpen af van het riool, en 
installeerden regentonnen en containers om 
het regenwater voortaan op te vangen.  

Kees: "We vingen zelf al wat regenwater op in regentonnen, 
zodat bruikbaar regenwater niet naar het riool ging. Met 
de subsidieregeling wilden we onze regenpijpen volledig 
afkoppelen van het riool." Kees en Cobie ontvingen de 
subsidie nadat de gemeente akkoord gaf op hun plan van 
aanpak. Inmiddels zijn al hun regenpijpen afgekoppeld 
en hebben ze de capaciteit om meer dan zesduizend liter 
regenwater op te vangen. Om het opgevangen water te 
verdelen over de tuin, legden ze een stelsel van regenpijpen 
en tuinslangen aan.
 
Door de maatregelen hebben hun planten en bomen minder 
last van de droogte. Kees: "We leiden het water vanuit de 
opvangcontainers via flexibele buizen  en tuinslangen naar de 
rest van onze tuin. Daardoor groeien de planten veel beter, 
ook in droge periodes. Onze tuin is heel groot, wij hebben 
er altijd hobby aan gehad. We vinden planten en genoeg 
leefruimte voor insecten en dieren belangrijk, dus onze 
maatregelen zijn redelijk uitgebreid. Maar je kunt ook 
simpele maatregelen nemen om je tuin Waterklaar te maken. 
De subsidie aanvragen was makkelijk en de maatregelen kun 
je zonder hulp nemen. Wij zouden iedereen aanraden om 
water op te vangen of gelijk de tuin in te leiden."

Kees en Cobie 
maakten hun 
tuin Waterklaar
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Evenementen

Vooruitblik: Conincx Pop op zaterdag 2 juli
Hoe is Conincx Pop ontstaan?
Hans Fredrix: "Eind jaren ’70 begin jaren ’80 bezochten we veel 
popconcerten en popfestivals met een vriendengroep. Met deze 
groep gingen we op stap in café ‘In den Conincx’ in Elsloo. 
In de volksmond ook wel ‘De Bar’ genoemd. De eigenaar van de 
bar liet weleens een singer-songwriter optreden in het kleine, 
knusse café. Verder keken we ook vaker naar de Rockpalast nacht 
(Grugahalle, Essen) op de tv, die in de woonkamer stond van het 
café. Zo ontstond aan de toog in De Bar, onder het genot van een 
pilsje, het idee om zelf een festival te organiseren. Hiervóór zijn 
we nog eens naar een folk festivalletje (ja, folk bestond toen nog) 
gaan kijken in Schinnen. Hierna was het snel duidelijk; dit gaan we 
ook samen doen. Hans, de kastelein van De Bar, zorgt voor spijs 
en drank en wij voor de muziek.”

Hoe is het om na twee jaar eindelijk weer een festival 
te kunnen organiseren? 
“Aan de ene kant fijn dat we weer de draad kunnen oppakken 
en aan de andere kant is het automatisme er een beetje uit. 
Hoe deden we het ook alweer!? Na corona is veel stilgevallen en 
nu moeten we alles weer opstarten. Dat is niet eenvoudig. Daarbij 
zien we ook dat niet alles meer hetzelfde is en dat betekent dat 
we moeten omgaan met nieuwe situaties. Denk hierbij aan nieuwe 
contactpersonen bij leveranciers, forse prijsverhogingen en een 
tekort aan vrijwilligers om te helpen.”

Wat zijn leuke feitjes over het festival?
“Ja, dat zijn er in die 38 jaar heel wat. We zijn in ieder geval trots 
dat we al zo lang het festival hebben kunnen organiseren met 
hopelijk nu weer een (soort van) doorstart! Een leuk feitje is dat 
er bands hebben gespeeld die later ‘groter’ en bekender zijn 
geworden. Ik noem er een paar: Racoon, Epica, Triggerfinger, 
BRUTUS, My Baby, Sven Hammond Soul, The Boxer Rebellion 
en Absynthe Minded. Zo stonden in 1992 zelfs nog The 
Wailers op onze eerste jubileumeditie (10 jaar) op het podium, 
helaas zonder Bob die al was overleden in 1981.

Een ander mooi feit is dat we nog altijd bestaan in een overvolle 
agenda van festivals en evenementen van uiteenlopende aard. 
In de begin jaren '80, toen we begonnen, konden we een datum 
prikken waarop er verder niets was te doen in de hele Westelijke 
Mijnstreek! Die tijd is voorbij. We bouwen het festival letterlijk 
op met een harde kern van 15 medewerkers. Daarbij slaat de 
vergrijzing meer en meer toe. Met dezelfde groep, soms al met 
afvallers, bouwen we ook weer alles af. Maar ja, wat wil je als je al 
40 jaar bezig bent. Misschien wel het belangrijkste feit: we zijn er 
nog steeds!”

Wat maakt Conincx Pop zo speciaal?
“Ja, dat vind ik lastig om zelf te zeggen. Dat moet je eigenlijk aan 
iemand anders vragen. Wij willen in ieder geval graag afwijken 
van wat de meeste festivals en evenementen doen: bekende acts, 
veel podia, veel dagen, veel bezoekers en hoge entreeprijzen. 
Wij willen kleinschalig blijven en onze bezoekers verrassen en 
soms confronteren met nieuwe, onbekende acts. Wat we wel 
hetzelfde doen, is een professioneel festival neerzetten met 
een professioneel podium, ook qua licht en geluid. Ook voor de 
drank en het eten wordt goed gezorgd op een mooie en unieke 
locatie. Nu maar hopen dat als je iemand vraagt wat Conincx Pop 
zo speciaal maakt, dit ook naar voren komt!”

Na twee jaar afwezigheid is het eindelijk zover! Organisatoren Hans Fredrix van Conincx Pop en 
Maurice Gransier van Urpop staan te popelen om hun bezoekers weer te ontmoeten en te trakteren 
op geweldige optredens. We nemen een kijkje achter de schermen bij deze twee festivals.
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Conincx Pop festivalterrein aan de oever van de Maas

Conincx Pop 2017: Nederlandse hardrockband 'Navarone'
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Maandag 14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag & kaartmiddag  
Buurthuis Urmond 

Woensdag vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorpsdagvoorziening Bie Gerda 
We gaan weer wandelen! Je bent vanaf 10.00 uur 
welkom voor een kop koffie en we vertrekken rond 
10.30 uur voor een mooie wandeling. Loop je mee?

Woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Inloop huiskamer Buurtcentrum Nieuwdorp

Donderdag 14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag Buurthuis Urmond 

Vaste prik

Alle evenementen en activiteiten bekijken,  
of jouw evenement of activiteit aanmelden?  
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteiten

Terugblik: Urpop  
op hemelvaartsdag
Hoe is Urpop ontstaan?
Maurice Gransier: “Sinds 1982 organiseren wij jaarlijks 
het Urpop festival op Hemelvaartsdag. Het idee is om 
beginnende bands een podium te bieden op een groot 
festival en de jongeren gratis een popfestival te laten 
bezoeken. Dit is in de begin jaren ontstaan in het Urmondse 
jongerencentrum De Kelder in samenwerking met de buurt 
tussen het kanaal en E9. Zo werd in 1982 nog begonnen met 
een budget van 500 gulden en een podium gebouwd met 
kratten en houten planken."

Hoe is het om na twee jaar eindelijk weer een festival 
te kunnen organiseren?
“Wij zijn blij dat we na twee jaar een verplichte pauze 
nu eindelijk onze 39ste editie kunnen houden. Bij de 
organisatie zijn we wel tegen de nodige gevolgen van corona 
aangelopen. Zo is ons een medewerker ontvallen en hebben 
leveranciers niet meer alle materialen. Daarnaast konden 
bedrijven waar we al jaren mee samenwerken geen personeel 
meer krijgen, omdat veel mensen uit de evenementenbranche 
andere dingen zijn gaan doen in de tussentijd. Maar dat was 
ook weer een uitdaging en we zijn trots dat het gelukt is om 
op Hemelvaartsdag weer een leuk feestje te kunnen geven.”

Wat zijn leuke feitjes over het festival?
“Een van de leukste dingen is dat Urpop een echte 
ontmoetingsplek is voor mensen. Het is een plek waar ze 
de hele dag samenzitten, genieten en op het einde van het 
festival tegen elkaar zeggen: Tot volgend jaar!”

Welke artiesten verschenen er op het festival?
“Oh jee, dat zijn er heel veel. Maar om even wat op te noemen: 
De Heideroosjes, Postmen, Van Dik Hout, Stahlzeit, Def P en 
de Beatbusters, Peter Pan Speedrock (met Dikke Dennis), 
Son Mieux, WW-Band, Janse Bagge Band, en nog veel meer.”

Wat maakt Urpop zo speciaal?
“Het is altijd mooi om te zien dat hele families genieten van 
een gezellige dag op een festival dat je kunt bezoeken zonder 
entree te betalen. Waarbij de ene komt voor de muziek en 
de ander voor de sfeer.”

Zondag 12 juni
Rommelmarkt 
Buurtvereniging de Leent  

10.00 tot 16.00 uur 
Rondom het pleintje aan de 
Negenmorgenstraat in Stein

Zondag 26 juni
Muziek op zondag 

14.00 tot 16.30 uur
Dorpsdagvoorziening  
Bie Gerda in Meers

Maandag 13 juni
Mantelzorgontmoeting 

13.30 tot 14.30 uur 
Steunpunt Mantelzorg Zuid, 
Maaslandcentrum Elsloo

Zondag 12 juni
Garagesale Oud-Urmond  

09.00 tot 16.00 uur 
Grote Straat in Urmond

Zaterdag 2 juli 
Conincx Pop: 38ste editie 

14.00 tot 02.00 uur 
Westelijke Kanaalweg 
in Elsloo

Zondag 3 juli 
Triathlon Stein

Vanaf 10.30 uur
Finish parkeerplaats 
winkelcentrum in Stein

Zaterdag 18 juni
Repair Café Meers 

9.30 tot 12.30 uur
Dorpsdagvoorziening  
Bie Gerda in Meers

Dinsdag 14 juni
Tweede wijkatelier TV Elsloo 

19.00 tot 21.00 uur 
Maaslandcentrum in Elsloo
Meer informatie op 
www.gemeentestein.nl/Elsloo2030
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In de gemeente Stein worden er weer volop 
evenementen en activiteiten georganiseerd! 
Kijk in ons overzicht wat je allemaal kunt gaan doen.

Urpop 2022: U2 tribute band 'L.A. Vation'
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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 Diana Fredrix (50), die met haar Facebookpagina ‘Zonder honger naar bed’ 
voedsel en spullen inzamelt voor mensen die wat extra’s kunnen gebruiken. 

"Als wij het 
verschil niet 
maken, wie 
doet het 
dan wel?"
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Diana Fredrix en Linda Kooyman richtten de 
Facebookpagina ruim twee jaar geleden samen 
op. “Het concept bestaat al langer, maar in Stein 
was zoiets nog niet opgericht,” aldus Diana. “Ons 
doel was: als je eten overhebt, kun je dat melden 
op de pagina en dan geven we het door aan 
iemand die het kan gebruiken. Dat is gaan groeien. 
Er worden nu ook spullen en verzorgingsproducten 
doorgegeven. Inmiddels zijn er zo’n zeshonderd 
mensen actief op de Facebookpagina.”

Hulp in Stein
Diana heeft in de jeugdzorg gewerkt en is 
momenteel kraamverzorgster. “Ik heb zo veel 
ellendige financiële situaties gezien. Er zijn 
mensen die net niet in aanmerking komen voor de 
voedselbank, maar het wel hard nodig hebben. 
Tijdens mijn werk ben ik gezinnen tegengekomen 
die geen luiers hadden voor de baby of zelf niets 
te eten hadden. Linda en ik besloten daar in onze 
regio iets aan te doen.”

Het verschil maken
“Ik heb van kleins af aan de behoefte gevoeld om 
mensen te helpen. Je kunt achter de geraniums 
zitten of er het beste van maken. En als wij het 
verschil niet maken, wie doet het dan wel? Er zijn 
genoeg mensen die willen helpen als er eenmaal 
iets op touw gezet is. Ik hoop vooral dat de 
mensen die het nodig hebben, zich niet bezwaard 
voelen om hulp aan te nemen.”

Ideale gemeente
Diana is geboren in Catsop, waar ze woonde tot 
haar twaalfde. “Ik weet nog dat ik boos op mijn 
ouders werd toen we naar Stein verhuisden, 
omdat ik dan verder moest fietsen naar school 
en vrienden. Uiteindelijk is dat goed gekomen, 
hoor. Op mijn achttiende ben ik weggegaan 
uit de gemeente, maar inmiddels woon ik weer 
in Stein. Ik vind het een ideale woon-, werk- en 
leefgemeente. Je bent binnen een paar minuten 
op de snelweg, hebt genoeg winkels in de buurt 
en je zit in een prachtig stuk natuur. Ik vind het 
heerlijk om langs de Maas te verdwalen.”

Jeugdherinneringen
“Mijn favoriete plek in de gemeente? Ik heb er 
eigenlijk twee. Het kapelletje dichtbij waar ik 
geboren ben, vind ik prachtig. Hetzelfde geldt 
voor het bos in Elsloo, daar heb ik veel mooie 
herinneringen gemaakt. Vooral de plek bij de 
‘Duuker’, een tunneltje in het Elslooërbos onder 
de spoorweg, vind ik bijzonder: die is nooit 
hetzelfde. Iedere keer als ik daar een foto van 
maak, ziet het er weer anders uit. Deze plekken 
maken deel uit van mijn jeugd.”

Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl
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 Bekijk het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

       Groot Onderhoud Wegen

• St. Nicolaasstraat, Elsloo
• Dross Banenstraat, Elsloo
• Dross de Limpenstraat, Elsloo
• Driekuilenstraat, Elsloo

       Snoeien van hagen en beplantingsvakken

Vanaf half mei tot en met half juni worden beplantingen in 
de woonwijken machinaal gesnoeid. Met moderne machines 
worden daar waar mogelijk alle soorten en vormen van hagen en 
beplantingsvakken gesnoeid.  
 
Enkele voordelen van het machinaal snoeien zijn:
• Het vrijgekomen snoeiafval wordt direct voor 90% versnipperd.
• Verkeer en omwonenden hebben maar een korte tijd overlast 

doordat het machinaal snoeien sneller gaat. 

Meer informatie
Jouw input en opmerkingen zijn van harte welkom. 
Merk je verandering in de plantsoenen in jouw buurt?  
Heb je vragen of zijn er andere bijzonderheden?
 
Dan kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator 
Wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046 - 420 30 70 
of via e-mail guus.kreutzer@gemeentestein.nl       Verkeersarrangement

• Aanleg voetgangersoversteekplaats  
Heerstraat Noord - Langhaagweg, Stein
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voor een ander doen
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het zijn de 
mensen die het leven van anderen net wat mooier maken. Zo ondersteun je als 
vrijwilliger bij Partners in Welzijn buurtbewoners op allerlei manieren. Voor John 
Soeteman (69) uit Stein is vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. Hij zit niet graag stil 
en staat altijd klaar voor een ander.

Bezige bij
Als voorzitter van Schutterij St Joseph in Stein, vrijwilliger bij het Streekmuseum Elsloo 
en vrijwilliger bij Partners in Welzijn is John een bezige bij. Zijn doel is om anderen te 
helpen. Hij is zijn hele leven al actief bij verschillende organisaties en verenigingen. 
Zo heeft hij vrijwilligerswerk gedaan voor het Rode Kruis in het asielzoekerscentrum 
en ging hij mee op begeleide vakanties voor mensen met een beperking. Voor 
John houdt vrijwilliger zijn in dat hij gezelschap biedt aan eenzame inwoners of 
ondersteuning geeft bij het doen van boodschappen. Geen enkele vraag is voor 
John te veel, zo zegt hij dan ook altijd: “Niet helle, John bellen!”

Aanmelden
Wil jij graag iets betekenen voor een ander in de gemeente Stein? 
Neem contact op met een van de dorpscontactpersonen van jouw dorp 
via www.gemeentestein.nl/dop-gemeente, Partners in welzijn via 
046 - 457 57 00 of stuur een mailtje naar vrijwilligerswerk@piw.nl

Meer informatie vind je op www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

Donderdag 2 juni 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 15 juni 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Raadskalender

Donderdag 23 juni 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 29 juni 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

Ik doneer bloed, jij ook?
 

Binnenkort is het zover: Wereld Bloeddonordag! Om hier wat bekendheid aan te geven, ben ik voor de eerste 
keer in mijn leven naar de bloedbank gegaan om bloed te doneren. Dit deed ik niet zonder zorgen, want ik ben 
geen held met naalden… Toch is het ontzettend belangrijk om je bloed te doneren, want de bloedvoorraden zijn 
op het moment historisch laag door de coronacrisis (voornamelijk bloedgroepen A-positief, A-negatief, O-positief 
en O-negatief). Bloed is hard nodig. Zo heeft een op de vier mensen, ook inwoners uit onze gemeente, op een 
moment in hun leven bloed nodig van een bloeddonor. Terwijl maar een op de vijftig mensen bloed doneert. 
Om dit te veranderen, ga ik jullie vandaag mijn verhaal vertellen over mijn eerste keer bloed doneren.

Mijn verhaal 
Het begon thuis op de bank. Daar heb ik via de website 
van Sanquin, www.sanquin.nl, een afspraak gemaakt om 
mijn bloed te laten testen. Je moet voordat je bloed mag 
doneren namelijk eerst je bloed laten testen op soa's en 
bloedziektes. Dit vond ik een leuk voordeeltje van bloed 
doneren, omdat je dan ook direct de staat van je bloed weet. 

De dichtstbijzijnde bloedbank ligt in Maastricht. 
Gelukkig ligt de locatie heel dichtbij het treinstation 
Maastricht Randwyck. Toen ik bij de bloedbank aankwam, 
werd ik meteen vriendelijk begroet en moest ik een 
vragenlijst invullen. Op deze vragenlijst stonden enkele 
vragen over persoonlijke gegevens, maar ook over ziektes, 
drank, drugs en geslachtsgemeenschap. Nadat ik de 
vragenlijst had ingevuld, had ik een gesprek met een 
arts en werden mijn bloeddruk, hemoglobinewaarde en 
hartslag gemeten. Daarna kwam het engste: het bloed 
prikken. Gelukkig waren de artsen heel aardig. Bovendien 
komen ze je ook nog gratis snacks en drinken brengen! 
Het bloedprikken zelf viel reuze mee. Na afloop moet 
je even blijven zitten om te checken of het goed met je 
gaat. Als er niks bijzonders is, mag je weer naar huis gaan. 
Vervolgens is het afwachten op de uitslag!

Uitnodiging om bloed te doneren
Twee weken later ontving ik het goede nieuws: ik mag 
doneren! Ik werd meteen uitgenodigd om binnen te lopen 
wanneer ik wilde om te doneren. Na een week uitstellen, 
heb ik mij over de angst van de naald heen gezet en ben 
ik gewoon gegaan. Toen ik aankwam, moest ik eerst weer 
een korte vragenlijst invullen over mijn gezondheid en 
had ik weer een gesprek met een arts. Mijn bloeddruk, 
hemoglobinewaarde en hartslag werden nog een keer 
gemeten. Toen was het moment aangekomen… de naald! 
Gelukkig had ik deze keer mijn vriendin bij me voor 
morele steun. Deze had ik echt nodig. De artsen waren 
ontzettend aardig en hebben me goed door het proces 
heen begeleid. Tijdens het bloed doneren brachten ze me 
een snack en wat te drinken en achteraf mocht ik aan de 
tafel even bijkomen. 

Ik raad iedereen aan om op z’n minst één keer in je 
leven bloed te gaan doneren. Het helpt je goed met het 
overwinnen van je naaldenangst (als je die hebt) en je kunt 
er letterlijk levens mee redden! Aanmelden kan makkelijk 
via www.sanquin.nl. 

Timo Nelissen, 19 jaar, lid SJAR

SJA
R



10 · de Maaskentjer

IN
 &

 U
IT

 D
E 

W
IJ

K 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. 

Hoi Piet,  
 
Bedankt voor dit leerzame geschiedenislesje 
over kunstwerk ‘De Dreesjpool’!  
 
Groetjes, Yvonne

Na een lange periode van voorbereiding was het op zaterdag 27 oktober 2007 dan zover: 
het kunstwerk de Dreesjpool werd onthuld door burgemeester Barske en enkele 
communicanten. Eerst werden de aanwezigen welkom geheten op de boerderij van de 
familie Maas. Daarna ging men samen onder begeleiding van fanfare De Maasgalm naar 
het plein Op de Dries voor de onthulling.

Idee voor een kunstwerk
Op initiatief van Stichting 't Bluuske zijn in 2002 
al de eerste stappen gezet om een kunstwerk 
te plaatsen op dit pleintje. Het initiatief werd 
opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente 
Stein. Eerst heeft men geprobeerd om op de 
oude plaats in de Daalstraat opnieuw een pomp 
te plaatsen, maar dit bleek onmogelijk. Toen 
ontstond het idee om in een kunstwerk het begrip 
‘buurtschap’ uit te beelden. 

Plekje voor een praatje
In 2005 werd duidelijk dat de gemeente een 
financiële bijdrage zou krijgen van de Provincie, 
wanneer men uitvoering zou geven aan het 
Kunstenplan. Na een openbare aanbesteding 
werd begin 2007 aan kunstenaar Nicolaas Dings 

de opdracht gegeven om zijn ontwerp te gaan uitwerken. Het kunstwerk is centraal gelegen 
en nodigt uit om ter plekke met elkaar te kletsen. Na de onthulling gaf kunstenaar Dings een 
toelichting op zijn werk: zijn inspiratie heeft hij gevonden in het middeleeuwse karakter van 
het pleintje, een glooiende driehoek met bomen, omsloten door hoven. Een plek waar men 
vroeger het vee liet grazen en aan de Dreesjpool, een drinkpoel, haar dorst kon lessen. 

Cirkel met betekenis
We zien drie elementen van steen die samen een cirkel vormen. Twee elementen lopen in 
een vloeiende beweging de grond in en benadrukken zo het landschap. Op die elementen 
bevinden zich figuren en vormen: de koeien drinken samen uit de denkbeeldige poel. Ook zien 
we enkele kristallen die iets vertellen 
over de plaatselijke rijkdom. Samen 
vormen deze figuren een kring die bij 
het water ligt. Zij worden met elkaar 
verbonden door een roestvrij stalen 
ring aan de binnenzijde van het beeld. 
Daarop staat een tekst gegraveerd 
over de oorsprong van Catsop.

Namens de Stichting  
Kleine Monumenten Stein,
Piet van Mölken, voorzitter

Kunstwerk de Dreesjpool 
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Gezocht: 
leden voor 
de Adviesraad  
Sociaal Domein
Wil jij je graag inzetten voor onze inwoners 
en woon je in de gemeente Stein? Heb je 
interesse in zaken die te maken hebben met 
het sociaal domein, zoals zorg, jeugd, werk 
en schuldhulpverlening? Dan is de Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) op zoek naar jou!

Wat doet de adviesraad?
De adviesraad bestaat uit maximaal 14 leden die zich met 
veel enthousiasme bezighouden met sociale thema’s die de 
inwoners van de gemeente Stein aangaan. De ASD heeft goed 
contact met de beleidsmedewerkers van de gemeente Stein. 
Ze zijn de ogen en oren van de inwoners en houden in de 
gaten of het gevoerde beleid in het belang is van de inwoners. 

De adviesraad komt elke eerste maandag van de maand 
bij elkaar en krijgt informatie over wat er allemaal gebeurt 
binnen het sociaal domein. De ASD kan vragen stellen aan 
de wethouder(s). Als lid van de adviesraad heb je op een 
laagdrempelige manier de kans om mee te denken over alle 
vraagstukken van het sociaal terrein. 

Enthousiast? 
Stuur je motivatie naar vacature@gemeentestein.nl 
en dan nemen we contact met je op.

Meer weten?
Heb je vragen? Neem contact op met de voorzitter 
Jan Raes via 06 - 51 36 53 96 of Jac Willems via 
06 - 29 04 56 23. Meer informatie kun je ook vinden op 
www.gemeentestein.nl/adviesraad-sociaal-domein 

John Dreuning over de Adviesraad:  
 

“ Ik zit in de adviesraad 
omdat er nog veel 
verbeterd kan worden 
voor mensen met een 
handicap. Ik houd 
me bezig met de 
toegankelijkheid van 
openbare gebouwen, 
zoals scholen en 
musea. Daarnaast 
maak ik me sterk voor 
een openbaar toilet 
in het centrum van 
de gemeente Stein.” 

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. 

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



Kiekje van  
de maand
"Een mooie dag gewenst uit een zonnige 
achtertuin!" Foto: Marijke Nieling

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 het antwoord samen met een foto vóór 29 juni naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

BUDGETBEHEER
ENERGIEBOX
FINANCIEEL
FINANCIERING
FONDS

GEMEENTE
INKOMEN
PRATEN
REGELING
RONDKOMEN

STEUN
STICHTING
SUBSIDIE
TOEKOMST
TOESLAGEN

VERDUURZAMEN
VOEDSELBANK

Service 
punten
De Maaskentjer is gratis  
af te halen bij de servicepunten:  
www.gemeentestein.nl/servicepunten

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. 

Het antwoord van de vorige puzzel was 
'Cultuur in Stein'. Veel mensen hadden het 
antwoord goed, onder wie Angeline en Anneke.
Bedankt voor de leuke inzendingen!

Een leuke selfie vanAnneke Aalbersberg

"Muziekstukken oefenen voor 

de repetitie van The Strings 

op vrijdagavond..." 

Angeline Huijs


