
maaskentjerde

Heb je een  
huh?-momentje?

Als gemeente willen we onze 
communicatie zo duidelijk 
mogelijk maken. Daarbij 
hebben we jouw hulp nodig.
Lees meer op pagina 2. 

Op bezoek bij Vidar

Wethouder Dassen nam een 
kijkje bij Vidar, waar het motto 
'werk voorop, kansen voor 
iedereen' ook in de praktijk 
gerealiseerd wordt. 
Lees meer op pagina 3.

Eigen cadeaukaart 
voor Stein

Een cadeaukaart die te 
gebruiken is in winkels, horeca, 
cultuur, sport en wijkcentra in 
de gemeente Stein; dat is de 
SteinPas. Lees meer op pagina 5. 

september 
2022

Alsjeblieft! 
De gemeente Stein 
biedt jou deze 
Maaskentjer gratis aan.
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Dat maakt
Stein voor mij
puur genieten

" Mijn droom is 
dat mensen met 
plezier naar mijn 
camping komen" 

Lees het verhaal van Bart Weijling van 
Camping Catsop op pagina 6 en 7. 
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Huh? Wat bedoelen ze nu? Het is een vaak gehoorde 
opmerking bij overheidsteksten. Wij als gemeente 
willen duidelijk communiceren en ervoor zorgen 
dat iedereen ons begrijpt, ook mensen die moeite 
hebben met lezen of schrijven. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat we door iedereen 
ook echt begrepen worden, maken we hier werk van. 
De afgelopen periode zijn de eerste medewerkers 
getraind in direct en duidelijk schrijven en zijn de meest 
lastige brieven herschreven. Hier gaan we mee door. 
Maar daarbij hebben we ook jouw hulp nodig! 

Meld je aan voor  
het Direct Duidelijk Testpanel 
Wethouder Wingelaar: "Niemand zit te wachten 
op een onleesbare brief of e-mail vol met lange 
zinnen en moeilijke woorden. Wijzelf ook niet. 
Onze inwoners hebben ons via het tweejaarlijks 
klanttevredenheidsonderzoek laten weten dat 
vooral op dit vlak nog veel winst te behalen 
valt. Daar gaan we iets aan doen."Zo starten 
we bijvoorbeeld met een testpanel. Dit panel 
komt vier keer per jaar bijeen om teksten 
van de gemeente te beoordelen, zodat wij 
daarvan kunnen leren. Thema's als de gewenste 
aanspreekvorm (je of u), het fijnste middel 
(online of offline) en andere onderwerpen die het 
testpanel belangrijk vindt, komen aan bod. Heb jij 
een duidelijke mening en wil je die met ons delen, 
meld je dan aan voor dit testpanel door een mail 
te sturen naar communicatie@gemeentestein.nl.

Of deel jouw huh?-belevenis met ons per mail
Heb je een huh?-momentje bij een van onze 
uitingen, dan horen we dat heel graag. Vind je die 
brief die je oma heeft ontvangen onbegrijpelijk? 
Of heb je zelf een brief gekregen waar je nekharen 
van overeind gaan staan?  Stuur hem dan in! 
Dan kunnen wij deze verbeteren en meenemen in ons 
trainingsprogramma. Deel jouw huh?-moment met 
ons via communicatie@gemeentestein.nl. 
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Heb jij weleens  
een huh?-moment?  
Deel het met ons!
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Wethouder Dassen brengt 
werkbezoek aan Vidar
Op 22 augustus bracht wethouder Dassen een werkbezoek aan Vidar. 
Hij werd op de werkvloer hartelijk ontvangen door enthousiaste 
en bevlogen medewerkers die hem vertelden over de werkwijze 
van Vidar. Ook kreeg hij een rondleiding in de productieomgeving, 
waar medewerkers ijverig en met trots aan het werk waren om 
producten te maken voor meerdere opdrachtgevers.

Werk voorop kansen voor iedereen
Bedrijven kunnen bij Vidar werkzaamheden uitbesteden op het gebied van 
montage, assemblage (het in elkaar zetten van producten), verpakken en ompakken 
(opnieuw verpakken van verpakte goederen). Bij team Ontwikkeling werd 
het principe van praktijkdiagnose uitgelegd. Het doel hiervan is om mensen die 
instromen kennis te laten maken met verschillende werkvormen, zodat gekeken 
kan worden welke competenties en vaardigheden mensen hebben. Hier zie je het 
motto van Vidar duidelijk terug in de praktijk: 'Werk voorop, kansen voor iedereen.' 
Het resultaat van praktijkdiagnose kan een betaalde of gesubsidieerde baan zijn. 
Maar ook beschut werk in een veilige en aangepaste omgeving en vrijwilligerswerk 
zijn mogelijk. Tot slot werd wethouder Dassen bijgepraat over meerdere 
ontwikkelingen binnen team Commercie, team Uitkeringen en het Jongerenloket.

" Het is belangrijk om de 
werkvloer op te gaan, de sfeer 
te proeven en te zien waar Vidar 
zich dagelijks mee bezighoudt. 
Ik zag veel getalenteerde 
en gepassioneerde mensen. 
Dit werkbezoek geeft mij 
extra energie om ervoor te 
blijven zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen in onze 
gemeente kunnen meedoen 
in de samenleving in welke 
vorm dan ook." - Wethouder Dassen

Het ritme van alledag 
na een lange periode waarin wij ook al omkeken naar elkaar: 

herneemt het leven zijn ritme van alledag 

waarin veel niet meer kan maar toch  
alles weer mag vakanties zijn voorbij:  

kinderen beleven hun eerste schooldag: onbevangen en blij 

hogeschool-scholieren beginnen een nieuw avontuur 
de volgende stap zetten zoals een klimmer  

bedwingt een hogere muur 

werknemers staan weer uren in de file, thuis of plaveien onze wegen 
bijna als vanouds, voordat prijzen en temperaturen  

tot ongekende hoogte stegen 

maar: het was dus op vele fronten een lang heet zomerseizoen: 
veel is er op te lossen, dus bijna ondoenbaar veel te doen 

als wij nu eens terugdenken aan die jaren, nog niet zo lang geleden? 
het optimisme van hoe wij toen het ene  

na andere probleem bestreden? 

de kracht om te strijden van het ene  
naar het andere opvolgende seizoen 

wij vonden liefde, warmte, aandacht bij elkaar:  
ook toen was er veel te doen 

nu: de problemen, horend bij het ritme van gewoon een alledaagse dag 
voel de warmte van elkander en de steun en ook zorgen uiten: dat mag! 

het ritme van die ogenschijnlijk alledaagse aaneenrijgende dagen 
de wil om te bedwingen vanuit warmte en begrip:  

enkel dát geeft kans van slagen 

met z’n allen beginnen wij na dit seizoen weer aan een nieuw begin 
in het ritme van de dagen en de wil om te slagen: dat geeft ons leven zin 

over heel lange tijd denken wij aan de alledaagse  
dagen of komen zij voorbij in dromen: 

vast en zeker zal dan blijken dat wij er toch  
met wilskracht, liefde en warmte zo goed 

mogelijk doorheen zijn gekomen! 

fris en fruitig weer aan de slag  
dat maakt van een alledaagse, een heel bijzondere dag! 

Anita Mevissen

De 66-jarige Anita Mevissen heeft als hobby gedichten schrijven. 
In het dagelijkse leven merkte Anita dat veel mensen gesprekken 
vooral oppervlakkig willen houden om de ‘gezellige’ sfeer niet te 
beïnvloeden. Daarom verwoordt ze de dingen die haar bezighouden 
in gedichten met een bepaalde boodschap. Deze kan heel vrolijk 
zijn, maar ook aanzetten tot nadenken. Voor de Maaskentjer heeft 
zij het gedicht ‘Het ritme van alledag’ geschreven.
 
“Mij wordt alles duidelijker als ik het heb opgeschreven: ieder mens 
heeft een ingebouwde pen, zeg ik wel eens, waarmee hij schrijft aan 
zijn eigen leven,” aldus Anita.

Heb je ook een mooi gedicht geschreven en wil je dit 
graag delen? Mail naar communicatie@gemeentestein.nl. 

Communicatietalent gezocht! 
Vacature stagiair communicatie 
Studeer jij communicatie en ben je op zoek naar een unieke stageplek op het gebied van 
marketing of communicatie? Binnen de gemeente Stein krijg je de kans om in aanraking 
te komen met alle aspecten van het communicatievak.  

Of je nu creatief bezig wil zijn of je liever strategisch wil verdiepen; er zijn genoeg opdrachten 
op diverse terreinen waar je uit kunt kiezen. Je draait mee als volwaardig lid binnen het 
taakveld communicatie. Alles wat je in het nieuws leest of hoort, komt ook voorbij jouw bureau. 
Dat geeft jou tevens de mogelijkheid om een maatschappelijke meerwaarde te bieden. 
Gemeente Stein is een innovatieve en flexibele organisatie waarin je de vrijheid krijgt om je 
werk naar eigen inzicht in te delen. Binnen het taakveld communicatie werk je in een leuk team 
dat bestaat uit een strategisch communicatieadviseur (die jou tijdens je stage begeleidt), 
drie communicatieadviseurs en een communicatiemedewerker. Aanvang in overleg. 

        Solliciteer via communicatie@gemeentestein.nl
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voor huishoudens 
met een laag 
inkomen verhoogd
Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 
eenmalig een tegemoetkoming voor de stijgende 
energieprijzen. Met dit extra geld kunnen zij 
(een deel van) de energiekosten betalen. Dit is 
de zogenaamde energietoeslag, die onlangs 
verhoogd is van 800 euro naar 1300 euro.  

Heb je de eerste tegemoetkoming van 800 euro al ontvangen? 
Dan krijg je automatisch nog 500 euro overgemaakt.

Je leest er alles over op www.gemeentestein.nl/energietoeslag. 
Hier vind je ook de antwoorden op veelgestelde vragen. Via de 
groene button op deze webpagina kun je de energietoeslag 
aanvragen. 

Hulp nodig?
Wil je ondersteuning bij het aanvragen van de energietoeslag? 
Professionals en vrijwilligers helpen je graag op 
onderstaande locaties. 

• Formulierencafé 
Op woensdag van 10.00 - 12.00 uur  
in Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1 in Stein) 

• Inloopspreekuren 
-  Op woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur  

bij Punt 39 (Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo) 

• -  Op donderdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur  
in Buurthuis Urmond (Urmonderplein 43 in Urmond) 

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

Woensdag 21 september 2022 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 29 september 2022 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 5 oktober 2022 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 13 oktober 2022 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Raadskalender
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SteinPas:  
Eigen cadeaukaart voor Stein
In oktober introduceert het Ondernemersfonds 
Stein een multifunctionele fysieke en digitale 
cadeaukaart: de SteinPas. Deze cadeaukaart is 
exclusief te gebruiken bij onder andere winkels, 
horeca, cultuur, sport en wijkcentra in de gemeente 
Stein. De SteinPas wordt ontworpen door de 
Urmondse kunstenaar Roy Wagemans. Hij is ook bekend 
van de kunstwerken op enkele viaducten in Stein.

Wat is de SteinPas?
De SteinPas is uniek! Het is een middel om een ander blij 
te maken. Werkgevers kunnen de SteinPas inzetten als extra 
beloning of eindejaarsgeschenk en de gemeente kan eenmalig 
of langere financiële ondersteuning bieden aan inwoners. 
Ook zal deze lokale cadeaukaart eind november uitgereikt 
worden aan meer dan duizend Steinse mantelzorgers, wat voor 
een extra lokale omzet van meer dan 40.000 euro zorgt.

Waar is de SteinPas te koop?
De SteinPas zal vanaf oktober/november te koop zijn in de winkels en 
online. De klant bepaalt bij aankoop de geldwaarde die de SteinPas 
krijgt. De actuele waarde is altijd op te vragen via de website, waar je 
ook het saldo kunt verhogen. De SteinPas gebruik je zoals een pinpas. 
Je betaalt ermee voor bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen, 
duurzame aankopen, cultuur en sport.

Ook meedoen als ondernemer?
De kosten voor de introductie van de pas worden gedekt door 
investeringen van de gemeente Stein, het Ondernemersfonds Stein 
en Groupcard BV. Meedoen is voor lokale ondernemers het eerste 
jaar dus helemaal gratis!

Als ondernemer wil je natuurlijk alle 
mogelijkheden om je omzet te laten 
groeien benutten. Daarom kun je 
nu al laten weten dat klanten met 
de SteinPas ook bij jou welkom zijn. 
Aanmelden is eenvoudig. Stuur een 
e-mail naar Ilona de Schwartz via 
info@ixtrasupport.nl.

Stein krijgt nieuw  
kunst- en cultuurbeleid
De komende tijd werkt de gemeente Stein hard aan het 
nieuwe kunst- en cultuurbeleid. In het coalitieakkoord 2022-
2026 is de duidelijke wens opgenomen om tot een volwaardig 
kunst- en cultuurbeleid inclusief meerjarige begroting te 
komen. Deze past bij de ambities, wensen en behoeften 
van Stein en draagt bij aan onze unieke culturele identiteit.

De onderdelen van het kunst- en cultuurbeleid
Het kunst- en cultuurbeleid bestaat uit een aantal onderdelen. 
We hebben ze hieronder op een rijtje gezet:  

• Muziekonderwijs
• Kunst- en cultuureducatie
• Bibliotheekwerk/geletterdheid/streektaal
• Evenementen
• Cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed
• Culturele kunstwerken in de openbare ruimte (incl. streetart)
• Gemeentelijke kunst (binnenshuis)
• Musea
• Lokale makers en talentontwikkeling

We streven ernaar om dit jaar alle gegevens en informatie op te 
halen bij de gemeenteraad en themabijeenkomsten te organiseren 
voor betrokken organisaties. Zo willen we graag samen tot een visie 
komen en de volgorde van uitvoering van de onderdelen bepalen. 
Houd onze website in de gaten voor meer informatie over deze 
themabijeenkomsten en het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

Museum voor Grafcultuur in Stein

Afscheid 
kunstwerk  
Drie jaar lang hebben verschillende 
kunstwerken, waaronder 'Goudkleurig 
paard op een rode bal', kunnen schitteren 
op de rotonde Stadhouderslaan/
Napoleonsbaan. Het project Ieder jaar 
een ander kunstwerk (een kunstwedstrijd 
geïnitieerd door Stichting Kunstweek) 
loopt helaas deze maand ten einde. 
Op korte termijn zal dan ook geen nieuw 
kunstwerk de rotonde sieren. In 2023 
wordt een nieuw kunst- en cultuurbeleid 
gepresenteerd en in dit beleid krijgt kunst 
in de openbare ruimte zeker aandacht.

Gratis energiebox  
t.w.v. €90,-
Dat de energieprijzen de afgelopen maanden gestegen 
zijn, merken we allemaal aan de energierekening. Om te 
besparen op energiekosten, ondersteunt gemeente Stein 
inwoners bij het verduurzamen van hun huis. Inwoners 
van Stein mogen een energiebox samenstellen met 
energiebesparende maatregelen ter waarde van 90 euro. 

De energiebox bestaat uit kleine energiebesparende 
middelen, zoals een ledlamp, een tochtstrip of een 
waterbesparende douchekop. Inwoners kunnen ook kiezen 
voor een energieadviesgesprek met een onafhankelijke 
adviseur van de WoonWijzerWinkel Limburg.

Voor meer informatie en het aanvragen van de box 
kun je terecht op: www.gemeentestein.nl/energiebox

Vragen over energie besparen of  
hulp nodig bij het aanvragen  
van de energiebox?
Neem dan contact op met  
het duurzaamheidsloket  
van de gemeente Stein.  

• E-mail:  
info@dubbel-duurzaam.nl 

• Telefoonnummer:  
041 - 266 78 23 

• Adres:  
Crostolostraat 10  
in Stein
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De perfecte dag 
voor een spannende 
jeu-de-bouleswedstrijd

Kleinschalig kamperen in 
een rustige omgeving

Naast traditioneel kamperen kun je ook verblijven in een luxe safaritent
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In deze rubriek vertelt een trotse inwoner 
van Stein wie hij is, wat hij doet en waarom 
het zo mooi wonen en werken is in onze 
gemeente. Dit keer is het de beurt aan 
Bart Weijling (51), die sinds februari 2021 
de trotse eigenaar is van Camping Catsop. 

“ Mijn droom 
is dat mensen 
met plezier naar 
mijn camping 
komen”

Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Wat begon als een terloopse opmerking, werd vorig jaar werkelijkheid. 
“Ik was op een verjaardag waar de kleindochter van de vorige eigenaar 
van Camping Catsop ook was, toen mijn vrouw half grappend tegen haar 
zei: als Sef de camping ooit verkoopt, dan wel aan ons! December 2020 
kregen we een telefoontje; of we nog steeds geïnteresseerd waren. 
Dat waren we. Zo gezegd, zo gedaan: we zijn in het diepe gesprongen.”

Kamperen als vroeger
Hoewel Bart al wat veranderingen heeft aangebracht, 
wil hij de filosofie van de camping hetzelfde houden. 
“We hebben de infrastructuur veranderd, een nieuw 
sanitairhuis gebouwd, een nieuwe waterleiding gelegd 
en voor meer stekkers gezorgd. Het is echt kamperen, 
zoals je dat van vroeger gewend bent. Dat wordt steeds 
zeldzamer. Veel campings zijn uitgegroeid tot grote 
parken met onder andere stacaravans. Dat willen wij niet. 
Onze camping is kleinschalig en in een prachtige, rustige 
omgeving. Dat is juist de charme.”

Vol kampeerterrein
Of Camping Catsop nog steeds in trek is? Dat kun je wel 
zeggen. “Deze zomer was waanzinnig mooi. Uiteindelijk 
hebben 3500 mensen op de camping vertoeft. Je wil 
er natuurlijk ook voor zorgen dat ze het leuk hebben 
hier. Daarom bieden we iedere ochtend koffie- en 
broodjesservice, met dank aan bakkerijen Rob Janssen 
en Frits Mennens. Gasten kunnen ook zelf fruit plukken 
van de hoogstam fruitbomen die op het terrein staan. 
Daar krijgen we vaak complimenten over.”

Trotse gastheer in Catsop
Bart woont inmiddels al 32 jaar in Zuid-Limburg 
en vindt het heerlijk in Catsop. “Wat ik zo fijn 
vind hier, is dat iedereen voor elkaar klaarstaat. 
Er wordt veel georganiseerd en we passen op 
elkaar. Dat is waardevol. Dat heb ik zelf ook 
ervaren: de gemeente heeft me waanzinnig 
goed geholpen bij de veranderingen die ik 
wilde doorvoeren op de camping. Ik zie het 
als een voorrecht om gastheer te mogen zijn 
in mijn eigen dorp. En het is mijn droom dat 
mensen met plezier de camping bezoeken.” 
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Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) 

 Drie tips 
om niet 
meer 
in tijdnood 

te komen 

De vakantie is weer voorbij. Dat betekent voor veel mensen 
dat de drukte weer begint. Veel SJAR-leden hebben een 
drukke planning. Niet alleen doordat ze deel uitmaken van 
de SJAR, maar ook doordat ze daarnaast studeren, actief zijn 
in het verenigingsleven en vaak nog verschillende andere 
hobby’s hebben. Bij de SJAR leer je van de coaches en andere 
leden hoe je goed met je tijd omgaat. Dus bij deze drie tips 
die ik heb geleerd bij de SJAR over tijdmanagement. Zo krijg 
je geen stress meer over tijdgebrek en houd je meer tijd over 
om bijvoorbeeld bij de SJAR te komen. ;)

1. Bouw eventuele drukte langzaam op. School is nu ook in 
het zuiden weer begonnen. En veel (sport)verenigingen pakken 
de trainingen weer op. Dat is best veel in één keer, zeker als 
je bedenkt dat je net vakantie hebt gehad. Zorg ervoor dat 
je eerst aan deze drukte went voordat je nog meer dingen 
ernaast gaat doen. 

2. Plan ook vrije tijd in. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat 
je voldoende vrije tijd hebt om iets leuks te doen of te relaxen. 
Dat kan ook gewoon iets kleins zijn, bijvoorbeeld thuis op de 
bank een serie kijken. Zolang jij het maar leuk vindt en tot rust 
kunt komen. Iets voor jezelf doen is heel belangrijk; je wordt er 
gelukkiger van, maar presteert ook nog eens beter.

3. Plan je agenda niet overvol en tot in detail uit. Dat klinkt 
misschien een beetje vreemd nadat ik net schreef dat je zelfs je 
vrije tijd moet inplannen, maar er zullen altijd weken zijn dat er 
iets bijzonders is of dat je het drukker hebt dan normaal. Je wil 
niet dat je dan bijvoorbeeld je training moet afzeggen. Zorg dat 
je altijd lege ruimte overhoudt in je schema.  

Tijdmanagement is een heel ingewikkeld thema. Dit zijn gewoon 
een paar algemene tips die ik heb opgepikt tijdens mijn tijd bij 
de SJAR. Ik denk dat deze voor iedereen van toepassing kunnen 
zijn. Het belangrijkste bij tijdmanagement is dat je doet wat voor 
jou werkt. Hopelijk helpen deze tips jou ook en misschien zie 
ik je binnenkort wel bij een SJAR-vergadering waar je je nieuw 
gevonden tijd komt besteden.
 
Jonne Huiveneers, 17 jaar 
Lid SJAR en student VWO 5 op SG Groenewald

Solliciteren doe je hier!  
steinsejongerenadviesraad@gmail.com  

Onze SJAR-leden alvast leren kennen?  
www.gemeentestein.nl/sjar

Kom èns weer 
back in business! 
Dit keer vinden er weer diverse leuke activiteiten 
plaats. Drie om precies te zijn: 

1  Kom èns sjpelkes sjpele  
vindt plaats in september  

2  Kom èns griezele  
vindt plaats in oktober  

3  Kom èns creatief doon  
vindt plaats in november

De namen geven al prijs welke kant het op gaat.  
De details zoals exacte datum, tijden en locaties 
volgen nog.  
 
Wil jij up-to-date blijven of meedoen?  
Volg ons dan op Instagram (kom.ens.samen) 
en Facebook (Kom èns).  
 
Hopelijk tot snel! Jullie horen van ons. 
Team Kom èns

Maandag 14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag & kaartmiddag  
Buurthuis Urmond 

Woensdag vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorpsdagvoorziening Bie Gerda 
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

Zondag 18 september
Garagesale Urmond

9.00 tot 16.00 uur  
Diverse locaties in Urmond-Oost
Met horeca en animatie voor  
de kinderen bij OJC De Kelder

Dinsdag 4 oktober
Alzheimer Café Stein -Elsloo

19.30 tot 21.00 uur, Punt 39 in Elsloo

10 september - 2 oktober
Le sentiment du vide 
Duo-tentoonstelling van Arno 
Sijben en Marie-Josée Comello 

Zaterdagen en zondagen 
van 13.00 tot 17.00 uur 
Terpkerk in Urmond

Zaterdag 8 oktober
Feestavond 50-jarig bestaan 
Escolum met Blizzard Band

20.00 tot 24.00 uur 
Maaslandcentrum Elsloo
Meer informatie: www.escolum.nl

Zaterdag 1 oktober
Vogelbeurs ’t Sieske Stein

13.00 tot 16.00 uur 
Maaslandcentrum in Elsloo

Woensdag 5 oktober
Ervaringsparcours  
Week van de toegankelijkheid

14.00 tot 16.30 uur 
Winkelcentrum Stein

Maandag 17 oktober
Taalcafé Stein

12.30 tot 14.30 uur, Bibliotheek Stein
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In de gemeente Stein worden er volop activiteiten en evenementen 
georganiseerd. Kijk in het overzicht wat je allemaal kunt doen.

Ervarings
parcours 
Ervaar hoe het is om afhankelijk te 
zijn van een rolstoel of een website 
te bezoeken als je slechtziend bent. 
Je ontdekt het op woensdag 5 oktober 
tijdens het ervaringsparcours 
bij het winkelcentrum in Stein. 

Natuurlijk kun je ook in gesprek met 
onze ervaringsdeskundigen over hoe 
jij iemand welkom kunt laten voelen. 
Zien we je daar? 

                         Taalcafé Stein  
                         geopend
De gemeente Stein is in samenwerking met Bibliotheek De Domijnen 
gestart met een Taalcafé. Dit Taalcafé werd op 12 september feestelijk 
geopend door wethouder Gina van Mulken, interim directeur-bestuurder 
De Domijnen Joery Wilbers en taalvrijwilligers.
 
Het Taalcafé bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten waar inwoners van de 
gemeente Stein die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteuning kunnen 
krijgen. In het Taalcafé wordt, onder begeleiding van taalvrijwilligers, op een 
leuke manier geoefend in het beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.
 
Het Taalcafé in de gemeente Stein maakt deel uit van de aanpak van 
laaggeletterdheid. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen moeite 
met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18 procent, dus ongeveer 
1 op de 6 mensen. Bibliotheek De Domijnen heeft het bestrijden en voorkomen 
van laaggeletterdheid als een van haar speerpunten opgenomen in haar beleid. 
Hiervoor werken zij nauw samen met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek 
en welzijns- en onderwijsinstellingen.
 
In 2022 staan in Bibliotheek Stein op maandag 17 oktober, 14 november 
en 12 december van 12.30 tot 14.30 uur Taalcafés gepland.
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Wist je dat...
...gemeente Stein de mantelzorgers van haar 
inwoners in november éxtra waardeert? Houd 
www.gemeentestein.nl/mantelzorgwaardering 
in de gaten voor meer informatie.
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einein
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 
veertien 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. 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. Ze kunnen vragen 
stellen aan de wethouder(s). Als lid van de 
adviesraad heb je laagdrempelig 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 
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 ASD:  

“ 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.” 
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Je vindt het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

       Herinrichting Jurgensstraat

De werkzaamheden in de Jurgensstraat worden in 
de week van 19 september hervat. De bewoners 
van de Jurgensstraat worden per brief geïnformeerd 
over de werkzaamheden. 

       Verbeteren kwaliteit plantsoenen

Ook dit jaar gaat de gemeente een aantal plantsoenen 
verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen voldoet namelijk 
niet meer aan de kwaliteit die we voor ogen hebben. 
Vaak zien we bij slechtere groei van plantsoenen dat de 
bodemstructuur en het bodemleven niet optimaal zijn.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei 
van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij 
extreme neerslag het regenwater beter op. Daardoor is de 
grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. 
Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, 
de bodembedekkers en met name het bodemleven in 
de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een 
betere kwaliteit van het groen. We gaan de om te vormen 
plantsoenen voorzien van gecertificeerde compost.

Werkwijze
De gemeente Stein gaat begin oktober de bestaande 
heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een 
laag compost. In november worden deze vakken opnieuw 
aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier 
Leers Infra B.V. uit Heerlen.

De exacte locaties zijn terug te vinden op onze website, 
www.gemeentestein.nl.

Meer informatie
Vragen? Neem contact op met Guus Kreutzer, 
coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 
046-420 30 70 of via e-mail guus.kreutzer@gemeentestein.nl.
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In & uit de wijk

Beste Piet,

De nieuwe website ziet er mooi uit. Een echte 
aanrader als je interesse hebt in onder meer de 
monumenten en restauraties in de gemeente Stein. 

Groet, Yvonne

Eindelijk is het dan zover! Ons bestuur heeft 
samen met de hulp van de heer Hein Meijer 
ruim negen maanden hard gewerkt aan het 
maken van een eigen website. Zoals misschien 
bekend is, heeft onze stichting al twee 
boeken uitgegeven over kleine monumenten 
in de gemeente Stein. Hoog tijd voor iets 
nieuws, dus! Sinds 2006 zijn er weer 24 nieuwe 
monumenten bijgekomen. Inmiddels staan er 
ongeveer 145 items op onze website.  

Wat valt er allemaal te zien en te lezen?
We stellen onder meer de bestuursleden voor en 
vertellen over de geschiedenis en de landelijke 
en plaatselijke waardering voor onze vrijwilligers. 
Natuurlijk komen ook alle monumenten 
(kapellen, kruisen, kunst in de openbare ruimte, 
muurversieringen en iconen) aan bod, die je 
met tekst en foto kunt vinden. Verder vind je er 
onderwerpen als Jean Houben en het Molenpark.  
Daarnaast geven we een beeld van restauraties 
die onze vrijwilligers (en externen) in al die 
jaren hebben gerealiseerd. We zetten ook de 
‘verdwenen’ monumenten in de schijnwerpers. 
Dit zijn monumenten die in de loop van de jaren 
verloren zijn gegaan. In een overzicht wordt de 
herinnering aan deze werken in stand gehouden. 
Tenslotte besteden we aandacht aan de 
Mr. H. Dobbelsteinprijs en alle boeken en andere 
publicaties die wij tot nu toe hebben uitgebracht.

Kleine Monumenten Stein
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op 
www.kleinemonumentenstein.nl 
Voor mensen die niet goed kunnen lezen of 
dyslectisch zijn, is het mogelijk om de tekst 
voor te laten lezen. Heb je opmerkingen, 
aanvullingen of vragen? Stuur een e-mail naar 
bestuur@kleinemonumentenstein.nl. 

Piet van Mölken
voorzitter Stichting Kleine Monumenten Stein

Stichting Kleine Monumenten 
Stein gaat online

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. 

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. 

 Beeld Koeleköp Meers  

 Waterput

Kruis in Nattenhoven



  Kiekje van  
de maand
" Dit vrolijke mannetje kan alles 
goed in de gaten houden op 
zo’n grote hoogte!"

Foto: Giel Scholtes

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. 

Blijf op de hoogte 
Kijk voor meer informatie op  
www.gemeentestein.nl. 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief. 
Ook kun je ons volgen 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 3 oktober naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

BARBECUE
BELEVENIS
BIVAKKEREN 
CAMPING
CARAVAN

FIETSTOCHT
GLAMPING
KAMP
KAMPEREN
LUCHTBED

OVERNACHTEN
PANNENSET
PINGPONGTAFEL
SANITAIR
STRETCHER

TENT
VAKANTIE
VUURKORF
ZAKLAMP

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 'actief in beweging'. Veel mensen 
hadden het juiste antwoord ingezonden 
samen met een leuke foto. Bedankt!

De Rode Zonnehoed. Deze plant wordt vaak gebruikt voor zijn genezende werking. De bloemen zouden het immuunsysteem versterken waardoor je meer weerstand krijgt tegen griep en verkoudheid.  Bijen en vlinders zijn dol op deze plant!  Foto: Angela Coumans-Voncken 

Mooie wandeling door Maasbendj.

Foto: Jolanda Scheffers


