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Toegankelijke route

Vijf plekken in Stein vormen 
samen de toegankelijke 
route Op pad door Stein. 
Lees meer over de route 
én het boekje op pagina 2.

Waardering 
mantelzorgers 

Mantelzorgers zetten zich in voor 
anderen. Reden genoeg om een 
blijk van waardering te geven. 
Meer lezen? Kijk op pagina 5.

Bijzondere vondsten

Van bijzondere resten uit de 
ijzertijd tot grafgiften van de 
Bandkeramiekers; ontdek de 
interessante historie van ons 
gebied op pagina 8.

OKTOBER 2022

Dat maakt
Stein voor mij
mijn thuis

Neem mij  gratis mee!

" Mijn hart  
ligt in Stein" 
 
Cindy Lardinois-Op den Camp is koningin 
van het Steinder Oktoberfest 2022. 
Ze vertelt erover op pagina 6 en 7. 
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Sociaal Inclusiepanel wordt  
Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid
Sinds 1 oktober gaat het Sociaal Inclusiepanel 
verder onder de naam Klankbordgroep Inclusie en 
Toegankelijkheid. Daarnaast hoort de klankbordgroep 
voortaan bij de Adviesraad Sociaal Domein, 
wat het een formele adviesraad maakt. 

Waar houdt de klankbordgroep zich mee bezig?
De Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid zet het 
werk van het Sociaal Inclusiepanel voort: deze groep blijft 
meedenken en adviseren over inclusie en toegankelijkheid 
in de gemeente. 

Denk hierbij aan het verbeteren van scholen, 
openbare gebouwen en wegen om deze 
toegankelijk te maken voor iedereen. 

"We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om de 
gemeente toegankelijker te maken," aldus Hein Coumans, 
lid van de klankbordgroep. "Maar er is altijd meer te doen. 
We worden vaak al vanaf de tekentafel bij projecten 
betrokken. Op die manier kunnen we voorkomen dat er 
achteraf extra uitgaven en moeite gedaan worden om 
de boel aan te passen. Wel zo handig!"

De gemeente Stein mag zichzelf sinds 2021 de Meest toegankelijke gemeente van 
Nederland noemen. Ter ere hiervan werd op 30 september door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) de toegankelijke route 'Op pad door Stein'  
uitgereikt. Deze route, beschreven in een mooi boekje, bestaat uit vijf plekken in 
de gemeente Stein, die voor iedereen toegankelijk zijn of worden gemaakt:

• Het Steinerbos (Stein)
• Kasteel Stein en Brouwerij De Fontein (Oud-Stein)
• Het oude dorpje Maasband (Maasband)
• Het Historiehuis van de Maasvallei, Kasteelpark Elsloo en Sint Augustinuskerk (Elsloo)
• De oude Martinuskerk (Urmond)

Volg de route Op pad door Stein in lees- of luistervorm via 
www.gemeentestein.nl/toegankelijke-route of neem contact op met de 
Klankbordgroep Inclusie en Toegankelijkheid om een fysiek boekje te ontvangen. 

"Als gemeente stonden 
we te popelen om het 
boekje van de VNG in 

ontvangst te mogen 
nemen. Ik hoop natuurlijk 

op nog genoeg mooie 
nazomerdagen waarop 

onze inwoners deze route 
kunnen uitproberen. 

Fijn dat Stein weer een 
toegankelijke route 

rijker is!"  
– Wethouder Natascha Wingelaar

Wil je ook meedenken  
over inclusie en toegankelijkheid?  
Neem dan contact op met de klankbordgroep 
via www.gemeentestein.nl/ 
klankbordgroep-inclusie-en-toegankelijkheid

Toegankelijke route:  
Op pad door Stein
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Ervaringsparcours  
winkelcentrum Stein
Op 5 oktober konden bewoners van de gemeente 
tijdens een ervaringsparcours in het winkelcentrum 
Stein zelf ervaren hoe het is om met een fysieke 
beperking dagelijkse handelingen te verrichten. 
Zo waren er een rolstoelenparcours en een route 
waar je met bril en blindengeleidestok je weg moest 
proberen te vinden. Ook kon je ervaren hoe het is om 
als slechtziende informatie van een website te halen. 

Ervaren en bewust worden
"Een beleving zegt meer dan duizend woorden," 
vertelt Hein. "Het is belangrijk dat mensen ervaren 
hoe het echt is, zodat ze hiervan bewust worden in het 
dagelijks leven. Er wordt bijvoorbeeld heel makkelijk 
een auto geplaatst op een blindengeleidelijn of aan 
een nieuw gebouw gewerkt zonder rekening te houden 
met rolstoelen of rollators."

" De klankbordgroep liet tijdens 
dit unieke ervaringsparcours mij 
en andere inwoners ervaren hoe 
het is om met een beperking door 
het leven te gaan. Ik spreek graag 
mijn waardering uit voor de manier 
waarop zij inwoners meenamen in 
hun belevingswereld. Het leeft, dat 
zie je wel aan de opkomst van deze 
geslaagde dag. Dat maakt dat we 
samen steeds een beetje bewuster 
zijn over en rekening houden met 
het leven met een beperking."  
– Wethouder Natascha Wingelaar
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Als inwoner van Stein woon je in de buurt van Chemelot. 
Chemelot is een bedrijventerrein van achthonderd hectare 
waar dagelijks ruim achtduizend mensen in zestig fabrieken en 
tweehonderd bedrijven werken. 

"Op Chemelot maken we kunststoffen, chemicaliën en kunstmest," 
vertelt Loek Radix, directeur van Chemelot. "Het gaat om grondstoffen 
die nodig zijn voor de productie van heel veel spullen die wij dagelijks 
gebruiken. Denk daarbij aan panty’s, petflessen of telefoonhoesjes. 
Ik schat in dat een gemiddelde omwonende van Chemelot een paar 
honderd kilo aan producten van Chemelot in huis heeft."

Chemelot heeft de ambitie om het meest veilige en duurzame 
industrieterrein van Europa te worden. Dat weet ook de burgemeester 
van Sittard-Geleen Hans Verheijen: "De omringende gemeenten Stein, 
Beek en Sittard-Geleen hebben goed contact met Chemelot en kijken 
kritisch mee. Als we zien wat Chemelot allemaal op het gebied van 
veiligheid doet, dan schept dat vertrouwen." 

Maar zelfs op het meest veilige bedrijventerrein kan wel eens 
iets misgaan. Burgemeester Verheijen: "Dan is het belangrijk 
dat omwonenden weten wat zij moeten doen om zichzelf en hun 
huisgenoten in veiligheid te brengen. De campagne Samen Veilig 
Rondom Chemelot gaat daarbij helpen."

Deze campagne informeert je de 
komende jaren over de risico’s 
van Chemelot, wat de overheid 
en Chemelot doen om die risico’s 
zo klein mogelijk te houden en wat je zelf kunt doen om risico’s te 
verlagen. Ook laten we zien wat er achter de hekken van Chemelot 
gebeurt en organiseren we activiteiten om jou te ontmoeten en naar 
je te luisteren. Zo leren we elkaar beter kennen en bouwen we samen 
aan een veilige leefomgeving. 

Léon Houben, directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg, juicht dat 
toe. "Als zich een incident of crisis op Chemelot zou voordoen, dan 
staan wij paraat. De Veiligheidsregio zorgt samen met hulpdiensten 
en calamiteitenorganisaties voor het bestrijden van de ramp, voor 
communicatie tijdens de ramp en voor nazorg voor de getroffenen. 
Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat mensen goed 
weten hoe zij zichzelf en hun omgeving in veiligheid kunnen brengen. 
Samenredzaam noemen wij dat. De campagne Samen Veilig Rondom 
Chemelot gaat daaraan bijdragen."    

Samen Veilig Rondom Chemelot is een campagne van 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Chemelot, Politie Limburg, Provincie 
Limburg, GHOR Zuid-Limburg, GGD Zuid-Limburg en de gemeenten 
Stein, Beek en Sittard-Geleen. 

Samen Veilig Rondom Chemelot 
Een veilige leefomgeving voor iedereen! 

Wist je dat… 
KBO Groot Stein tablets voor ouderen heeft? 
KBO Groot Stein heeft na een succesvolle proefperiode tablets 
aangeschaftaangeschaft, die ook wel 'De Compaan' worden 
genoemd. De Compaan tablets zijn geschikt voor mensen die 
nog nooit met een computer hebben gewerkt, die niet met een 
computer kunnen werken of voor wie een telefoon bijvoorbeeld 
te klein is om te gebruiken. De tablet is volledig veilig in gebruik. 
Als je alleen de ingestelde programma’s gebruikt, kun je geen 
nepberichten ontvangen en dus niet worden opgelicht. 

Wat heb je nodig om de tablet te gebruiken? 
Om de tablet te gebruiken, heb je internet nodig. Ook moet er een 
contactpersoon aangewezen worden. Dit is de persoon die via zijn 
of haar eigen telefoon of computer ervoor zorgt dat alles werkt zoals 
het moet. Dit kan een zoon, dochter, buurman, kleinkind of vriendin zijn.

Wat kun je met deze tablet? 
Er is veel mogelijk met De Compaan. Je kunt spelletjes doen, 
deelnemen aan de wekelijkse bingo, beeldbellen met familie of 
vrienden en foto's en filmpjes krijgen en versturen. Je kunt zelfs 
kerkdiensten volgen, nieuwsberichten lezen en radio luisteren en 
herinneringen voor bijvoorbeeld verjaardagen of medicijnen instellen. 

Hoe werkt dit dan? 
De aangewezen contactpersoon helpt je met het instellen van de 
programma’s. Voor slechtzienden kunnen berichten worden voorgelezen. 

Bij interesse kun je contact opnemen met Wilma Konings 
(06 10 68 47 13)  of Chris de Rooy (06 27 40 84 92)  
of kun je mailen naar info.kbogrootstein@gmail.com.
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Waardering mantelzorgers  
met SteinPas
Je zorgt voor een ander en doet dat met 
hart en ziel. Dat verdient een waardering. 
Ook dit jaar waarderen we in november de 
mantelzorgers in onze gemeente. Dat doen 
we met een SteinPas ter waarde van 40 euro. 
Dit is een Steinse cadeaukaart die kan worden 
besteed bij diverse ondernemingen in Stein. 

Ben je mantelzorger maar nog niet 
geregistreerd bij het Steunpunt? 
Registreer je dan alsnog bij Steunpunt Mantelzorg 
Zuid. Je kunt dan gebruik maken van de diensten 
van het steunpunt en ontvangt maandelijks 
een digitale nieuwsbrief met de meest actuele 
informatie over ondersteuning en activiteiten. 
Ook krijg je jaarlijks een mantelzorgwaardering. 
Tot 10 december kun je je nog laten 
registreren en in aanmerking komen voor de 
mantelzorgwaardering 2022. Dat kan via e-mail 
naar p.bronckhorst@mantelzorgzuid.nl 
of telefonisch 043 - 321 50 46.

Wist je dat…
… je op www.gemeentstein.nl/mantelzorg 
veel informatie vindt over mantelzorg, zoals het 
registreren als mantelzorger, mantelzorgwoningen 
en mantelzorgactiviteiten. Ook vind je informatie 
over vervangende zorg waarbij voor korte of 
langere tijd zorg wordt overgenomen als je even 
niet beschikbaar bent, een dagje uit wil of op 
vakantie gaat.

Open inloop
Vragen over mantelzorg, wonen, welzijn, werk, 
inkomen en/of jeugd(hulp)? Dan kun je terecht 
bij de open inloop in Elsloo, Stein en Urmond. 
Een professional helpt je dan aan de juiste 
informatie. Lees er meer over op onze website: 
www.gemeentestein.nl/inloop.
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In het zonnetje
In deze rubriek zetten we inwoners van de gemeente Stein die 
een bijzondere prestatie hebben geleverd of iets feestelijks 
te vieren hebben in het zonnetje. Heb jij ook iets te vieren?  
Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl 

Huldiging schutterij St. Joseph Stein
Op dinsdagavond 13 september werd schutterij St. Joseph 
Stein gehuldigd voor het behalen van de derde plek op het 
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). De huldiging vond 
plaats in het Gouvernement in Maastricht. Ook burgemeester 
Leurs-Mordang, wethouder Ummels en genodigden waren 
aanwezig bij deze feestelijke gelegenheid.

Dat maakt
Stein voor mij
een veilig thuis

Vermiste personen worden 
eerder teruggevonden

Meld je aan 
bij Burgernet
www.burgernet.nl

Raadskalender 
Woensdag 2 november 2022 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 10 november 2022 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 23 november 2022 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst
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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 Cindy Lardinois-
Op den Camp (40), die dit jaar een bijzondere 
rol heeft tijdens het Steinder Oktoberfest.

Cindy is koningin van het Steinder Oktoberfest 2022:

"Mijn hart ligt in Stein"

Cindy werkt in het dagelijks leven bij een full service reclameproductiebedrijf, maar 
heeft in oktober nog een belangrijke taak ernaast; ze is koningin van het negende 
Oktoberfest in Stein! Een hele eer, zo vindt Cindy. "Ik vind het heel leuk om deel 
te mogen nemen aan dit festijn voor jong en oud. Dat ik gevraagd ben, zag ik niet 
helemaal aankomen. Mijn familie en vrienden waren ook verrast; ik ben niet iemand 
die snel op de voorgrond treedt, maar ik had nu zoiets van: ik doe het gewoon!"
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Impressie van  
Steinder Oktoberfest 2022

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

Van een stoet tot een tombola
Als koningin vertegenwoordigt Cindy het Steinder Oktoberfest 
van 2022. "Er worden ieder jaar een hoop leuke activiteiten 
georganiseerd. Denk aan het promoten van dit festijn, de mooie 
optocht, een geweldig feestweekend met diverse artiesten, 
het 1ste biervat openen op beide dagen en een tombola , 
waar je als koningin een grote rol in speelt. Ik vind het normaal 
tijdens Oktoberfest al leuk om de optocht te bekijken, dus nu is 
het extra speciaal."

Hart verloren aan Stein 
Dat Stein zelf iets moois organiseert tijdens de bekende week 
van Oktoberfest, is voor Cindy een kers op de taart. "Ik ben 
een vrouw van Stein. Ik ben er opgegroeid en woon er nog 
steeds. Mijn hart ligt hier, het voelt als mijn veilige thuishaven. 
Dat vertrouwde gevoel vind ik heel belangrijk. Mij krijg je hier niet 
zo snel meer weg." 

Genoeg te doen
Waarom Cindy gek is op deze gemeente? "Je kunt hier 
van alles, maar hebt tegelijkertijd alle voordelen van 
een dorp. Mijn familie en vrienden zijn in de buurt en 
verder ligt alles dichtbij. Ik ga graag samen met mijn 
man en twee zoons naar de film, uiteten, wandelen of 
naar een Fortuna-wedstrijd. Zelf voetbal ik ook nog 
af en toe een potje bij de Veterinnen van De Ster. Er is 
in ieder geval genoeg te doen hier. Kijk maar naar 
het Steinder Oktoberfest: dat wordt ieder jaar groter 
en mooier!"

De SportContrainer 
blijft nog even in het 
Molenpark in Urmond
De mobiele sportopstelling is op deze locatie zo goed bevallen 
dat we besloten hebben te verlengen met drie maanden. Dat 
betekent dat de SportContrainer begin volgend jaar verhuist 
naar een nieuwe locatie. Maar niet getreurd, want ook op deze 
plek bestaat de mogelijkheid dat de contrainer zes maanden 
blijft staan. Op elke locatie hebben gebruikers dan wat betreft 
weersomstandigheden een goede periode en een iets minder 
goede periode om in de buitenlucht te sporten.

Wat is een SportContrainer?
De SportContrainer is een zeecontainer die is omgebouwd tot 
een mobiele sportschool. Jong en oud kunnen hier bewegen 
en te trainen. Denk hierbij aan bootcamp, crossfit, outdoor 
fitness, obstacle runs of survival. Je kunt ook onder professionele 
begeleiding gebruik maken van de SportContrainer. Kijk voor de 
mogelijkheden op www.gemeentestein.nl/sportcontrainer. 

SportContrainer  
binnenkort in jouw buurt?
Heb jij nu ook een goed idee voor een 
nieuwe locatie van de SportContrainer? 
Dan mag je deze altijd met ons delen via: 
frank.vandenboomen@gemeentestein.nl.
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Bijzondere vondsten  
uit de vroege ijzertijd

Grafgiften voor Bandkeramiekers 

In 2019 is het MaasBandProject 
gestart, dat zich bezighoudt met 
landschapshistorisch onderzoek van 
het gebied rond de Maasband. Om een 
nevengeul rond de Maasband te kunnen 
realiseren, wordt de nodige grond 
weggegraven. Tijdens dit proces zijn 
er bijzondere vondsten gedaan, die 
ons iets kunnen vertellen over de rijke 
geschiedenis van onze regio.

Twee medewerkers van dit project zijn 
archeoloog Rob Paulussen en hydroloog 
Wim Hendrix, die ook een passie voor 
archeologie heeft. De twee vertellen dat er 
deze zomer veel overblijfselen gevonden 
zijn van de Kelten uit de ijzertijd.

Menukaart uit de ijzertijd  
Wim: "In de jaren ’90 werden er al 
vondsten gedaan die uit de late ijzertijd 
stammen, maar de resten die nu gevonden 
zijn blijken nog ouder: vermoedelijk uit de 
periode van 1000 tot 400 voor Christus. 

Een bijzondere vondst is een bronzen 
mantelspeld of fibula. Verder zijn er 
tientallen kilo’s aan aardewerk gevonden, 
maar ook extreem veel botmateriaal van 
dieren. Dat is zeer uitzonderlijk in zo’n 
oude context in ons land. We vermoeden 
dat het slachtafval is."Rob vertelt dat 
er ook extreem veel gebroken stenen 
gevonden zijn, die gebruikt werden tijdens 
het koken. "We kunnen uiteindelijk een 
uitgebreide menukaart van de toenmalige 
bewoners samenstellen. Het ziet ernaar 
uit dat daar veel maaltijden zijn bereid en 
gegeten."

Bijzondere locatie
Volgens Wim zijn er aanwijzingen dat 
er een gebouw heeft gestaan in het 
Maasdal. "Gezien de bodemsporen is 
dat waarschijnlijk een boerderijcomplex 
geweest," aldus Wim. "Dat is bijzonder op 
deze locatie. De meeste archeologische 
vondsten worden gedaan op het terras, 
hoger gelegen dan de Maasband." 

"De locatie roept een hoop interessante 
vragen op," vertelt Rob. "Waarom zijn 
ze daar gevestigd? Waarom zijn ze weer 
weggegaan? Hetzelfde geldt voor het 
dorpje Maasband, een paar honderd 
meter verderop. Hoe oud is Maasband 
nu echt? Die vragen proberen we te 
beantwoorden, onder andere door 
onderzoek naar oude Maaslopen, 
wegen en dijken."

Van wandelroutes tot tentoonstellingen
Het MaasBandProject is dan ook nog lang 
niet afgerond. Wim: "Er zal advies aan 
diverse deskundigen worden gevraagd 
en er moeten nadere dateringen komen. 
Uiteindelijk ronden we het onderzoek af 
met een eindpublicatie." Rob: "We willen 
het publiek betrekken bij de ontwikkeling 
en geschiedenis van het landschap 
door middel van informatieborden, 
tentoonstellingen, wandelroutes en meer. 
Nog genoeg te doen, dus!"

In het Historiehuis van de Maasvallei 
(voorheen: Streekmuseum Schippersbeurs) 
is een bijzondere tentoonstelling te bewonderen: 
Begraven met respect. 

Rond 5000 voor Christus vestigden de eerste boeren 
van Nederland zich op de vruchtbare lössgronden van 
Limburg, waar ze ook hun doden begroeven. Het oudste 
gevonden grafveld van Nederland ligt in Elsloo en bevat 
113 graven uit de Bandkeramische cultuur. In de jaren 
’60 werd het grafveld opgegraven, samen met een groot 
aantal grafgiften die meegegeven zijn aan de doden. 

Denk hierbij aan potten, bijlen, pijlpunten en 
messen, maar ook maalstenen en een rode kleurstof. 
Deze vondsten zijn opnieuw onderzocht door archeologen 
Ivo van Wijk en Luc Amkreutz en dat leverde interessante 
nieuwe informatie op. 

De graven van de oudere vrouwen bleken bijvoorbeeld 
de meeste grafgiften te bevatten. Dat is een  aanwijzing 
dat de sociale status van de vrouw in die tijd veel groter 
was dan voorheen gedacht. Dit en meer is weergegeven 
in de tentoonstelling Begraven met respect, die tot juni 
2023 te zien is. 
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Alle evenementen en activiteiten bekijken of aanmelden?  
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteiten

Dinsdag 25 oktober 
Sessie kunst- en cultuurbeleid

16.30 - 19.30 uur
Van der Valk Hotel Stein-Urmond 
Maak het mee! Meld je aan via  
kunstencultuur@gemeentestein.nl

Zaterdag 29 oktober  
t/m dinsdag 1 november
Najaarskermis Elsloo

Za en zo vanaf 14.00 uur
Ma en di vanaf 15.00 uur

Zaterdag 29 oktober
Kom èns griezele

Vanaf 17.00 uur
Parkeerplaats Haslou in Elsloo
www.facebook.com/komenssamen

Dinsdag 1 november
Alzheimer Café Stein-Elsloo

19.30 - 21.00 uur
Punt 39 in Elsloo

AC
TIVITEITEN

 &
 EVEN

EM
EN

TEN

In de gemeente Stein worden er volop activiteiten  
en evenementen georganiseerd. Kijk in het overzicht  
wat je allemaal kunt gaan doen.

Maandag  
14.00 - 17.00 uur 
Inloopmiddag & 
kaartmiddag  
Buurthuis Urmond 

Woensdag  
vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorps-
dagvoorziening 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

PRAAT MEE, DENK MEE OVER 

het nieuwe kunst-  
en cultuurbeleid
De gemeente Stein maakt een nieuw kunst- en cultuurbeleid. 
Daarom organiseren wij sessies waarin jij als inwoner, cultureel  
initiatief of cultuurliefhebber kan meedenken en meepraten. 
18 oktober was de eerste sessie. Ook bijdragen?  
Meld je aan voor een van de volgende sessies!

25 oktober Cultureel erfgoed, musea en talentontwikkeling
7 november  Cultuureducatie, bibliotheekwerk, streektaal 

en talentontwikkeling
18 november  Kunst in de openbare ruimte, lokale makers 

en talentontwikkeling

Locatie Van der Valk Hotel Stein-Urmond   
Tijd Inloop 16.30, werksessie 17-19 uur
 
Meld je nú aan door te mailen naar kunstencultuur@gemeentestein.nl

Vrijdag 4 november 
St. Maartenoptocht Elsloo

18.00 uur
WoonZorgCentrum Aelserhof

Zaterdag 5 november
Vogelbeurs ’t Sieske Stein

13.00 - 16.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Maandag 7 november
Budgetspel

10.00 - 12.00 uur
MFC De Grous in Stein
www.meezuidlimburg.nl

Maandag 7 november  
Sessie kunst- en cultuurbeleid

16.30 - 19.30 uur
Van der Valk Hotel Stein-Urmond 
Maak het mee! Meld je aan via  
kunstencultuur@gemeentestein.nl

Zaterdag 12 november
Sinterklaasintocht

14.00 uur, Haven Stein

Maandag 14 november
Taalcafé

12.30 - 14.30 uur
Bibliotheek Stein

Woensdag 16 november
Vitaliteitsavond Ecsplore 

18.00 - 21.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Vrijdag 18 november
Sessie kunst- en cultuurbeleid

16.30 - 19.30 uur
Van der Valk Hotel Stein-Urmond 
Maak het mee! Meld je aan via  
kunstencultuur@gemeentestein.nl

Zaterdag 19 november
Kom èns creatief doon

www.facebook.com/komenssamen

Zaterdag 19 november
Volontaria Stein event

18.00 - 20.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

MAAK  

HET  
 

MEE!
MAAK  

HET  
 

MEE!
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"Ik vond de 10e editie een van de gezelligste tot nu." 
"Wat hebben jullie weer een geweldig evenement 
neergezet." "Wat was het gezellig! Niet alleen op het 
pleintje, maar ook in de straten langs de kraampjes." 
Dit zijn zomaar wat complimenten die tijdens en na de 
markt door bezoekers gegeven zijn. En dan mogen we 
de mooie woorden van de exposanten niet vergeten, 
die vooral gingen over de perfecte organisatie. 

Geslaagde kunstmarkt
Even terug naar maart 2020, toen de commissie 
Winandusmarkt van de buurtvereniging Catsop moest 
beslissen om wegens corona de markt voor 2020 af te 
lassen. In november 2021 kon de organisatie starten met de 
voorbereidingen voor de Winandus Markt van 11 september 
2022. Catsop met zijn smalle straatjes en binnenplaatsjes is 
het unieke decor voor een geslaagde kunstmarkt. Er waren 
verschillende creaties van kunstenaars uit de omgeving én 
ver daarbuiten. Denk aan keramiek, schilderkunst, sieraden, 
professionele foto's en nog veel meer.

Vrijwilligers
De vele vrijwilligers hebben deze succesvolle markt 
mogelijk gemaakt. Belangrijk onderdeel van de markt 
is de gezamenlijke maaltijd voor de vrijwilligers en hun 
gezinsleden na afloop. Deze wordt aangeboden door de 
commissie en de buurtvereniging. Maar liefst 105 leden 
genoten van de maaltijd verzorgd door Jan Meijers. Dat zegt 
iets over de saamhorigheid. En als we het dan hebben over 
maatschappelijke activiteiten en burgerkrachtinitiatieven, 
dan hoort dit evenement daar zeker bij.

De commissie en de buurtvereniging danken de gemeente 
voor haar steun en de afdeling vergunningen en het team 
wijkbeheer voor de prettige samenwerking en service.

Kom op zondag 8 september 2024 naar de 11e editie 
Winandus Markt Catsop!

Véronique Schulpen Noteboren is docente Art en design 
op Scholengemeenschap WereDi in Valkenswaard. 
Ze woont in Stein en in haar vrije tijd tekent en 
schildert ze graag. Je kunt haar schilderijen tot en met 
29 december bewonderen tijdens een tentoonstelling 
in het MFC De Grous in Stein.

 
Wat kunnen we zien 
op de tentoonstelling?
"De tentoonstelling bestaat uit twee 
delen: een vaste expeditie beneden in 
de gang waarbij ik kunststijlen uit de 
20e eeuw toon en een wisselexpositie 
boven in de hal waarbij ik iedere maand 
ander werk laat zien."

Waar heb jij de inspiratie voor 
deze expositie vandaan gehaald? 
"De serie zelfportretten door de 
20e eeuw met een 21e-eeuwse 
inslag ben ik in 2021 gestart nadat 
ik een documentaire zag over 
kunstenaar Lucian Freud. Hij wilde 
zijn zelfportretserie eigenlijk pas 
na zijn dood exposeren. Persoonlijk 
vind ik dat jammer, omdat hij nu geen 
erkenning meer kan krijgen voor zijn 
meesterwerken. Dat was voor mij de 
reden om eens zelf in de spiegel te 
kijken. In het huidige selfie-tijdperk 

zijn er genoeg zelfportretten te vinden op ieders telefoon. 
Zo ook bij mij, waardoor er het idee is ontstaan om een 
leerzame schilderijenserie (aquarellen) te maken met maar 
liefst 18 verschillende kunststijlen uit de 20e eeuw."

Welk verhaal zit achter de schilderijen?  
"Bij elk schilderij heb ik een korte achtergrond geschetst 
over de symboliek ervan. De klapper met extra informatie 
ligt tijdens de expositie ter inzage, zodat iedereen die wil, 
zich erin kan verdiepen. Nieuwsgierig? Kom dan kijken naar 
hoe het verleden en heden op een creatieve en kleurrijke 
manier kunnen samenvloeien."

Toegang is gratis.  
Scan de QR-code voor meer informatie.

Winandus Markt 
Catsop 2022  
groot succes!

Kunst in De Grous

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

      Werk in 
       uitvoering

       Herinrichting Jurgensstraat

Vanaf 10 oktober is de kruising Jurgensstraat-
Schoolstraat afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid 
via de Bandkeramiekersstraat. Deze afsluiting duurt 
tot ongeveer half november. Direct omwonenden 
worden door de aannemer geïnformeerd.

       Begraafplaats Kerensheide

In november gaat een aannemer het hekwerk vervangen 
rondom de begraafplaats Kerensheide. Het huidige 
hekwerk van houten palen is versleten en wordt vervangen 
door een zwart hekwerk met ijzeren palen en bovenbuis. 
De werkzaamheden duren ongeveer een week.

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. 

Opening 
De Dörpskamer 
Berg-Nattenhoven
Op 1 november om 14.00 uur opent De DörpsKamer 
Berg-Nattenhoven haar deuren in MFC Berg aan 
de Maas. De DörpsKamer Berg-Nattenhoven is 
een gezamenlijk initiatief van De Oude Garde 
en de stichting DOP Berg-Nattenhoven.

Iedereen is welkom
De DörpsKamer Berg-Nattenhoven is voor iedereen die wil 
binnenlopen en op een spontane manier onder het genot 
van een kop koffie of thee mede-inwoners van Berg aan de 
Maas en Nattenhoven wil ontmoeten.

Als proef gaat De DörpsKamer open op:
• Dinsdag 1 november, 14.00-17.00 uur, thema ‘Opening’
• Donderdag 24 november, 14.00-17.00 uur, thema ‘Veiligheid’
• Donderdag 8 december, 14.00-17.00 uur, thema ‘Zorg’
• Dinsdag 20 december, 14.00-17.00 uur, thema ‘Op Pad’

Met dit initiatief wordt tegemoetgekomen aan de wens 
van de inwoners van Berg en Nattenhoven om een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats te realiseren. Een plek 
waar men ongedwongen zonder afspraak binnen kan lopen.

Waarom is De Dörpskamer op proef? 
Michel Knoors (voorzitter De Oude Garde) en Antoine 
Scheijen (voorzitter stichting DOP Berg-Nattenhoven): 
"Op deze manier willen we onderzoeken hoeveel animo 
er is voor een laagdrempelige ontmoetingslocatie in Berg 
en Nattenhoven en de activiteiten van De Oude Garde en 
DOP Berg-Nattenhoven onder de aandacht brengen."

Wat is het idee achter de Dörpskamer Berg-Nattenhoven?
"Michel Knoors en Jan Houben (secretaris stichting DOP 
Berg-Nattenhoven): "Het gaat om ontmoeting, verbinding 
en initiatief. We willen dat inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten, het gesprek met elkaar aangaan en elkaar 
kunnen vinden om initiatieven te ontwikkelen. Zo kunnen ze 
zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Berg en 
Nattenhoven. Leefbaarheid begint bij jezelf; de Dörpskamer 
Berg-Nattenhoven is helemaal in lijn met deze benadering."

Zien we je daar?
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Formulierencafé 
Hulp nodig bij financiën, administratie of het 
invullen van een formulier? Kom dan op een 
woensdag tussen 10.00 en 12.00 naar het 
formulierencafé in het Buurtcentrum 
in Nieuwdorp op Bergènkenstraat 1 
in Stein. Met een kopje koffie of thee 
erbij helpt een deskundige vrijwilliger 
je met jouw vraag.

De nieuwe 
gemeentekalender 
komt eraan!
Vanaf 25 november kun je de gemeentekalender 
2023 afhalen op een van onze servicepunten. 
Ook voor het nieuwe jaar is het weer een prachtige 
uitgave geworden, met veel foto’s die zijn gemaakt 
zijn door trotse inwoners.



    Kiekje van  
de maand
"Laat mij maar lekker genieten 
van de zondagmorgen!"

Foto: Els Driessen

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 14 november naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

ATELIER 
BELEID
BEZICHTIGEN
BIBLIOTHEEK
CULTUUR

DANS
ERFGOED
FOTOGRAFIE
KUNST

KUNSTMARKT
MUSEUM
MUZIEK
OPGRAVINGEN

SCHILDERIJ
TALENT
THEATER
WANDELROUTE

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 
'Vrijetijdsbesteding'. Veel inwoners 
hadden het juiste antwoord ingezonden 
samen met een leuke foto. Bedankt!

Als liefhebber van vergeten groenten  een foto met daarop snijbiet afgebeeld uit onze eigen moestuin. Angela Coumans-Voncken

Heerlijk wandelen in de vrije tijd! 

Marieke Bocken


