
maaskentjerde

Jongeren in het 
zonnetje

Wie nomineer jij voor het 
jongerenlintje? Op pagina 
3 vertelt Britt hoe bijzonder 
het lintje voor jongeren is. 

Samen werken we 
aan een bruisend 
verenigingsleven

Wethouder Joep Ummels 
vertelt op pagina 4 over 
zijn goede voornemen als 
wethouder Verenigingen.

Elektrische 
grasmaaier voor 
gemeente Stein

Op pagina 5 lees je hoe de 
maaier het maaien een stuk 
gemakkelijker, stiller én 
duurzamer maakt. 
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NIEUWS EN VERHALEN UIT DE GEMEENTE

" Ik zing 
over de 
nostalgische 
plekken die 
Stein uniek 
maken"

Neem mij  gratis mee!

Op pagina 6 en 7 vertelt  
Wim Stijnen hoe hij zijn liefde 
voor Stein in zijn liedjes in het 
dialect bezingt.

Dat maakt
Stein voor mij
een bruisende 
gemeente
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Wegwijs bij 
financiële zorgen

Steeds meer mensen zoeken in deze tijd 
van prijsstijgingen hulp bij geldzorgen. Ruim 1 
op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite 
om de rekeningen te betalen. 

Gemeente Stein werkt daarom samen 
met Geldfit om mensen grip op hun geld 

te geven. Ga naar de website geldfit.nl 
of bel met 0800-8115 voor gratis hulp en 
advies over jouw persoonlijke situatie.

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 via de website van de gemeente. Lees 
hier meer over op www.gemeentestein.nl/klacht.

Download  
gratis de 
afval app!
In de RWM app vind je de ophaaldagen, afvaltips en 
alle veranderingen bij het inzamelen van jouw afval. 
Scan de QR-code met jouw mobiele telefoon of tablet 
om de app te downloaden.

Vragen over jouw afval?
Neem dan contact op met RWM  
via telefoon 046 - 210 01 20 of  
e-mail kcc@rwm.nl

Jouw stem is belangrijk
Stemlocaties 

• Multifunctioneelcentrum De Grous*  
Heerstraat Centrum 38, Stein 

• Gemeentehuis  
Stadhouderslaan 200, Stein 

• Pintelierke  
Schineksstraat 11, Stein 

• Café Brasserie Merode  
Merodestraat 31, Stein 

• Zaal Meers  
Koeweide 41, Meers 

• Buurthuis Urmond  
Urmonderplein 43, Urmond 

• Fanfarezaal Oud Urmond  
Urmonder Maasstraat 5, Urmond 

• Multifunctioneelcentrum Berg a/d Maas*  
Bergerweg 1, Urmond 

• Café ‘t Trefpunt  
Stationstraat 108, Elsloo 

• Tennisvereniging LTV*  
Mergelakker 68, Elsloo 

• Maaslandcentrum  
Burg Maenenstraat 45, Elsloo

*  De stemlokalen in MFC de Grous, MFC Berg aan de 
Maas en Tennisvereniging LTV zijn zo ingericht dat je hier 
1,5 meter afstand kunt houden. Bij de ingang van deze 
stemlokalen is ook desinfectiemiddel voor de handen 
aanwezig.

Wist je dat... 
…er op woensdag 15 maart verkiezingen zijn voor 
de Provinciale Staten én het Waterschap Limburg? 
Je ontvangt dus twee stempassen.

De Provinciale Statenverkiezing is de verkiezing van de leden 
van de Provinciale Staten in Nederland. De Provinciale Staten zijn 
de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het 
beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren 
het college van Gedeputeerde Staten. Net zoals na de Tweede 
Kamerverkiezingen, wordt na deze verkiezing een regering gevormd 
in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. 
Een gedeputeerde kun je vergelijken met een minister.

De waterschapsverkiezingen zijn de verkiezingen voor het bestuur 
van het Waterschap Limburg. Het algemeen bestuur van een 
waterschap kun je vergelijken met een gemeenteraad. Ze stellen 
het beleid van het waterschap vast en controleren of het dagelijks 
bestuur dat beleid goed uitvoert.
 
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op 
www.gemeentestein.nl/verkiezingen
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Jongeren 
in het zonnetje
Binnenkort reikt de gemeente Stein weer de 
jongerenlintjes uit. We spraken Britt Op den Kamp (25) 
van de Steinse Jongeren Adviesraad (SJAR) over hoe 
bijzonder dit lintje is en wie hiervoor in aanmerking komt.

SJA
R

Wie nomineer jij voor 
het jongerenlintje?
De jongerenlintjes worden op dezelfde dag uitgereikt 
als de Koninklijke Onderscheidingen. Dit jaar is dat 
op woensdag 26 april. Wil jij iemand voordragen voor 
een lintje? Dat kan nog tot 1 maart via het formulier 
op www.gemeentestein.nl/jongerenlintje  
of scan de QR-code.

Het jongerenlintje is bedoeld voor jongeren tot en met 
26 jaar die zich vrijwillig inzetten in de gemeente Stein. 
Dat kan zijn bij een vereniging, maar ook voor een 
familielid of voor de buurt. “Vier jaar geleden zijn we 
begonnen met deze uitreiking, omdat de burgemeester 
vond dat naast de Koninklijke Onderscheidingen voor 
volwassenen er ook iets moest zijn om jongeren in het 
zonnetje te zetten,” vertelt Britt. 

Iedereen kan een jongere voordragen voor een lintje. 
“Gewoon doen, zou ik zeggen. Als je maar goede 
redenen hebt om iemand voor te dragen. Na de 
sluitingsdatum beoordeelt de selectiecommissie, 
waar ik ook in zit, alle aanmeldingen. Samen nemen 
we elke aanmelding zorgvuldig door. Iemand wordt 
natuurlijk niet voor niets voorgedragen. Om een goede 
selectie te maken, kijken we wat de waarde is van de 
vrijwilligersactiviteit voor de gemeenschap en hoeveel 
tijd erin is gestoken.”

Uiteindelijk worden er jaarlijks maximaal vijf Steinse 
jongeren gehuldigd met een lintje. “Dat is altijd een 
hele feestelijke aangelegenheid. De burgemeester en 
de wethouders gaan persoonlijk langs bij de jongeren 
en verrassen hen thuis in het bijzijn van familie en 
vrienden. Het lintje is hopelijk een aanmoediging voor 
jongeren om door te gaan met het vrijwilligerswerk.”

Britt had zelf de eer om in 2022 een lintje te ontvangen 
voor haar jarenlange inzet voor Steinse jongeren binnen 
de SJAR. “Mijn collega’s van de selectiecommissie 
hadden dit allemaal achter mijn rug om georganiseerd. 
Ik had die dag eigenlijk coschap voor mijn studie 
geneeskunde, maar ze drongen erop aan dat ik bij de 
uitreiking was. Ik was echt heel verbaasd. Het was een 
ontzettend leuke verrassing!”
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Wist je dat…  
je als vereniging een Koninklijke  
Erepenning kunt aanvragen?
Heeft jouw vereniging dit jaar een jubileum te vieren? En willen jullie deze 
gebeurtenis extra feestelijk maken? Vraag dan een Koninklijke Erepenning 
aan. Dit is een onderscheiding voor (sport-)verenigingen, stichtingen en 
instellingen. De vereniging komt in aanmerking bij een 50-jarig bestaan, 
of elke 25 jaar erna. De Koninklijke Erepenning staat symbool voor de 
waardering van de koning.

Benieuwd? Lees er alles over op 
www.gemeentestein.nl/koninklijke-erepenning. 

“In de gemeente Stein kennen we een bruisend verenigingsleven. Dat heb ik 
onder andere tijdens mijn bezoekjes vanuit Op Pad met Wethouder Ummels 
zelf ervaren en daar ben ik trots op. Eén van mijn goede voornemens voor 
2023 is mij als wethouder Verenigingen inzetten voor het behoud van ons 
bruisende verenigingsleven. Hoe we dit gaan doen? Met de “Vitale Club 
vragenlijst”. Zo willen we inzicht krijgen in de uitdagingen, ambities en 
behoeften van verenigingen en kunnen we hen nog beter ondersteunen. 
Ben jij een vereniging of stichting en bezig met sport, natuur, cultuur of 
het welzijn van de inwoners in onze gemeente? Doe mee en vul uiterlijk 
26 februari de vragenlijst in via  www.vitaleclub.nl/stein. Samen werken we 
aan een nog vitaler verenigingsleven.”

Als bedankje voor het invullen ontvangt jouw club een Steinpas ter waarde  
van €25. Kijk voor meer informatie op: www.devitaleclub.nl/stein

Joep Ummels, Wethouder Onderwijs & Verenigingen:

"Samen werken we 
aan een bruisend 
verenigingsleven" 
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Subsidie Sportakkoord: 
wegens succes verlengd, maar op = op
We streven in Stein naar zoveel mogelijk gelukkige en gezonde inwoners. 
Sport, bewegen en vitaliteit leveren hieraan een belangrijke bijdrage. 
Om dit aan te moedigen, is vorig jaar de subsidie Sportakkoord in het 
leven geroepen. Verenigingen en stichtingen kunnen tot € 1.000 krijgen 
voor doelen op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit. 

Dankzij de subsidie Sportakkoord zijn in 2023 tal van initiatieven opgestart 
en doorontwikkeld. Van activiteiten tot materialen, en van opleidingen tot 
evenementen. Sterk uiteenlopend, maar elk op hun eigen manier zorgen ze voor 
actievere en gezondere inwoners. De regeling is daarom verlengd.  
In 2023 is hiervoor €15.000 beschikbaar. Wacht niet te lang, want op = op.

Ga voor meer informatie en het indienen van een aanvraag naar 
www.gemeentestein.nl/subsidie-sportakkoord. 

Gemeente Stein krijgt 
elektrische grasmaaier
Team Wijkbeheer van de gemeente Stein heeft de eerste elektrische 
grasmaaier in gebruik genomen. Hiermee zijn ze de eerste in de 
Westelijke Mijnstreek die met een dergelijke maaier aan de slag gaan. 
Teamleider Addy Bouwens mocht de sleutel overhandigen aan  
Stacey Kerkhoffs, medewerker van Vidar en vaste bestuurder van de 
nieuwe grasmaaier.

De maaier wordt door de hele gemeente ingezet en maakt het maaien een 
stuk gemakkelijker, stiller en duurzamer.

Voordelen van elektrisch maaien
De elektrische maaier doet wat betreft capaciteit niet onder voor de benzine- 
en dieselmaaier variant. Maar de nieuwe grasmaaier heeft, naast dat deze 
beter is voor het milieu, nog meer voordelen. Hij is namelijk een stuk stiller.  
Dat is prettig voor zowel de omgeving als voor de machinist. De nieuwe maaier 
is heel wendbaar en kan om zijn eigen as draaien. Wel zo handig om soepel 
rond bomen, bloemperken en andere obstakels te maaien. Zo worden er 
minder stukken overgeslagen. 

Kostenbesparing
De energiekosten om de maaier op te laden liggen lager dan de kosten voor 
brandstof (diesel/benzine). Ook andere kosten vallen lager uit. Zoals de kosten 
voor de lucht-, olie- en brandstoffilters of het vervangen van onderdelen. Het 
enige dat slijt zijn de messen. De elektrische machine is duurder, maar doordat 
de overige kosten lager liggen, haal je deze kosten op de lange termijn er 
weer uit.

Welke topper 
verdient de 
Ball of Fame 
medaille?
Met de Ball of Fame medaille  
waarderen we inwoners die het 
verschil maken op het gebied van 
sport, bewegen en vitaliteit. Dit kan 
door zelf een unieke prestatie te 
leveren, of door anderen hiervoor 
de kans te geven. Ken jij ook iemand 
die een medaille verdient, maar die 
hiervoor nog nooit een medaille heeft 
gekregen? Laat het ons weten via 
communicatie@gemeentestein.nl

Je leest er alles over op 
www.gemeentestein.nl/ball-of-fame
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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 Wim Stijnen (78). 
Hij bezingt zijn liefde voor Stein in liedjes in het 
dialect. Daarnaast zet hij zich al zijn hele leven in 
als vrijwilliger voor verschillende verenigingen.

" Ik zing 
over de 
nostalgische 
plekken die 
Stein uniek 
maken"

Wim woont samen met zijn vrouw Annie Ackermans in Nieuwdorp. 
“‘The Voice of Stein’, zo omschreef iemand mij ooit”, vertelt Wim 
lachend. “Zingen en muziek maken zijn mijn passie. Mijn repertoire 
bestaat uit liedjes over de nostalgische plekken die Stein uniek 
maken, ons cultureel erfgoed.” De liedjes mét clips zijn op YouTube 
te vinden. Ook treedt Wim geregeld op in verzorgingshuizen. 
“Ouderen houden van het dialect en herkennen veel in de teksten.” 
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Wimke is een creatie die al jaren succesvol 
meedoet in de Revuu. Het is een sprekende pop 
die soms wel eens ondeugend is maar dat wordt 
hem wel vergeven door de toeschouwers. 
Zijn jarenlange uitspraak is "Hay Fans".

Steinder Revuu 2022

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

Jarenlang was Wim het gezicht van Stein bij het Limburgs 
Vastelaovesleedjes Konkoer. “Ik stond zeven keer als duo in 
de finale van het LVK en één keer solo. ‘Laot die R mer rolle’ 
en ‘Faala! (Alaaf angesj-om)’ zijn in heel Limburg bekend.” 

Veel veranderd
De geboren en getogen Steindenaar is altijd actief geweest 
in het verenigingsleven. Zo is hij medeoprichter van de 
Steinder Revuu en zet hij zich in voor Wensauto Stein, 
Vrienden van de Schutterij en Klankbordgroep Nieuwdorp. 
“Ik heb Stein en haar verenigingsleven door de jaren zien 
veranderen. Door de brand is ons oude winkelcentrum helaas 
verdwenen. Dat was echt een gezellige ontmoetingsplek. 
Hoe mooi en goed verzorgd het nieuwe centrum ook is, dat 
gevoel komt nooit meer terug. We kennen elkaar niet meer 
allemaal zoals vroeger. Bij de verenigingen zie je steeds 
minder jonge mensen. Dat vind ik wel jammer.”

Vastelaovend
Hoe viert Wim carnaval? “In 1978 was ik Prins Carnaval van 
de Steinder Bök. Nog steeds maak ik deel uit van de Societé 
Oud Prinse oftewel het SOP. Op stap gaan hoeft voor mij niet 
meer. Maar met de muziekkapel ‘Sjpas Bend Steins Geweld’, 
waar ik saxofoon speel, loop ik wel mee in de optocht. En 
natuurlijk zing ik mijn vastelaovendliedjes in de tehuizen.”

Wims favoriete plek in Stein
“Ik kan niet één specifieke plek noemen. Daarom deel ik 
graag een route die ik vaak wandel met Sem, de hond van 
mijn kleindochter. Ik loop vanuit Nieuwdorp door de Pasveer 
via een holle weg naar de Scharberg. Dan kom je langs het 
Kasteelpark en de brouwerij. Vervolgens wandel ik langs de 
Zonput en het kapelke naar de Brugstraat, waar ik even stilsta 
bij mijn geboortehuis Den Hoaf. Daarna via het Brook weer 
langs de fanfarezaal waar wij onze Revuu hebben opgericht. 
Dan via de Taterstein door het nieuwe hart van Stein weer 
naar huis in Nieuwdorp. Een route vol mooie herinneringen.”
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Alle evenementen en activiteiten bekijken of aanmelden?  
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteiten

Zondag 29 januari
Senioren carnavalszitting  
KBO Groot Stein

13.30 tot 17.30 uur
Café-Brasserie Merode in Stein

Zondag 29 januari
Kienen Stichting Zaal Meers

14.00 tot 18.00 uur
Zaal Meers

Zaterdag 4 februari
Vogelbeurs ‘t sieske

13.00 tot 16.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Zaterdag 4 februari
Hoes-aan-hoes verkoup  
Steinder Vastelaovesgezèt

9.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 4 februari
Mommekesbal CV De Koeleköp

20.11 tot 01.00 uur
Zaal De Hoorn in Meers
Carnavalsactiviteiten:  
www.cvdekoelekop.nl

Zaterdag 4 februari
Prinsenreceptie CV Nieuwdorp

20.11 tot 02.11 uur
Café-Brasserie Merode in Stein
Carnavalsactiviteiten:  
www.nieuwdorpsecarnavalsvereniging.nl

Zondag 5 februari
Vastelaovesmès van Stein

11.00 tot 12.30 uur
Sint-Martinuskerk in Stein

Zondag 5 februari
Vrouwluujzitting 
Volleybalvereniging  
Tecona ADC

11.11 tot 21.00 uur
MFC Berg aan de Maas

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

Maandag
13.00 - 16.00 uur 
Wandelen met WijKerenshei  
Vanaf huiskamer Mauritsweg 96 Stein

13.00 - 16.00 uur 
Inloopmiddag huiskamer Buurtcentrum Nieuwdorp

14.00 - 17.00 uur 
Kaart- en knutselmiddag Buurthuis Urmond 

Dinsdag 
13.00 - 16.00 uur 
Inloopmiddag WijKerenshei  
Vanaf huiskamer Mauritsweg 96 Stein

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? 

10.00 - 12.00 uur 
Inloopmorgen huiskamer Buurtcentrum Nieuwdorp

Donderdag 
13.00 - 16.00 uur 
Inloopmiddag huiskamer Buurtcentrum Nieuwdorp

Vrijdag 
10.30 - 11.30 uur
Meer bewegen voor ouderen 55+
Buurtcentrum Nieuwdorp

Open inloop Elsloo, 
Stein en Urmond
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.

Woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Open inloop Buurtcentrum Nieuwdorp

Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Open inloop Punt 39 Elsloo

Donderdag 13.00 - 15.00 uur 
Open inloop Buurthuis Urmond

Vaste prik
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Zondag 5 februari 
Prinse installatie door 
burgemeester Leurs-Mordang  
Stichting Zaal Meers

14.00 tot 18.00 uur
Zaal Meers

Zaterdag 11 februari
Receptie CV De Koeleköp

20.11 tot 01.00 uur
Zaal De Hoorn in Meers

Zondag 12 februari
Kènjeroptoch VV De Steinder Bök

13.41 tot 17.00 uur
Optochtparcours Stein

Vrijdag 17 februari 
Prinsereceptie VV De Steinder Bök

19.00 tot 00.00 uur
MFC De Grous in Stein
Carnavalsactiviteiten:  
www.steinderbok.nl

Zaterdag 18 februari
Grwoate Optoch CV De Koeleköp

13.11 tot 18.11 uur
Straten van Meers

Zondag 19 februari
Grwoate Optoch VV De Steinder 
Bök

13.41 tot 18.00 uur
Optochtparcours Stein

Dinsdag 21 februari 
Gaaasparty (vastelaovesmiddig)

15.22 tot 19.22 uur
Café Bie Brigitte in Urmond

Dinsdag 21 februari
Aafslete van ’t seizoen  
bie ’t beeld van de Koeleköp

20.11 uur tot 01.00 uur
Café De Witte Börstel in Meers
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Wanneer?
Op woensdag 1 maart 2023 geven Wil Klarenaar, 
Danny Lemmens en Rob Paulussen een presentatie 
over het tot stand komen van het onderzoek in de 
omgeving van Maasband.

Op woensdag 12 april 2023 nemen Rob Paulussen, 
Wil Klarenaar en Wim Hendrix je mee naar de 
eerste resultaten van de veldonderzoeken die al zijn 
gedaan. Maak kennis met de voorlopige resultaten 
in het gebied van de toekomstige hoogwatergeul bij 
Maasband.

Op woensdag 3 mei 2023 spreekt Bart Van 
den Bossche over Hasloa, de zoektocht naar het 
winterkamp van de Vikingen langs de Maas. In deze 
lezing neemt Bart je mee naar de locatie van het 
winterkamp van het Grote Leger aan de Maas in 
881- 882, dat in onze streek moet hebben gelegen. 

Het MaasBandProject 
organiseert in het voorjaar 
samen met het Museum 
voor Grafcultuur een aantal 
lezingen die je meenemen 
naar het bijzondere plaatsje 
Maasband aan de Maas in 
de gemeente Stein. 

Lezingen over rijke 
cultuurhistorie Maasband

De lezingen gaan onder andere over 
de voorlopige ontdekkingen van de 
veldonderzoeken die in 2022 dicht 
bij Maasband zijn uitgevoerd. Ook de 
cultuurhistorie van dit gebied en het beroemde 
Vikingenkamp aan de Maas komen aan bod.

Aanmelden
De presentaties en lezingen zijn gratis. Ze starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. 
Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. Graag vooraf aanmelden via de website 
www.MaasBandProject.nl of via e-mail MaasBandProject@gmail.com.
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Je vindt het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

        Saneren gasleidingen  
(werkzaamheden worden uitgevoerd door Enexis)

• Gebied Dross. Mangelschotstraat, Stein
• Gebied Heenkenstraat, Stein
• Gebied Kruisstraat/Nieuwstraat, Stein
• Heerstraat-Zuid, Stein

       Reconstructies

• Veerpont, Berg a/d maas
• Jurgenstraat, Elsloo

       Snoeien taxushagen begraafplaats Elsloo

In de winter van 2020/2021 is al een begin gemaakt met het 
snoeien van de taxushagen op de begraafplaats in Elsloo. 
Aan één kant zijn toen de hagen flink teruggesnoeid. In 
februari/maart snoeien de Wijkteams van de Gemeente 
Stein de andere helft van de taxushagen. Deze hagen 
zijn vaak te breed geworden en staan te kort tegen de 
gedenkplaten aan. 

Ook worden op plekken de hagen in hoogte 
teruggesnoeid. Als een taxushaag te breed is, kun je de 
haag een stuk terugsnoeien. Dit mag tot op het hout zijn 
en kan het beste in het voorjaar. De taxus is een sterke 
plant en zal na een tijdje opnieuw uitlopen. Het snoeien 
in de breedte doe je slechts aan één kant. Zo lever je niet 
in op privacy en behoudt de haag voldoende groene 
naalden. Nadat de haag voldoende opnieuw is uitgelopen, 
na minimaal twee jaar, kan de andere zijde onder handen 
genomen worden.

In & uit de wijk

Hoi Piet,

hartelijk dank voor je inzending. 
Een beeld om trots op te zijn! 
Jammer van de beschadiging.

Groet, Yvonne

Voor het gebouw van de Lokale Omroep Stein (Nu 
Bie-Os) staat het monumentale beeld, dat de naam 
‘Uit het hart van de Maaskant’ heeft gekregen. Het is 
opgebouwd uit een aantal roestvrijstalen buizen, die 
de kernen van de gemeente Stein moeten voorstellen. 
Bovenop zie je een bronzen hand die een microfoon 
vasthoudt. Ook zie je een hart van hardsteen dat in 
twee helften om de roestvrijstalen buizen heen zit.  
De oppervlakte van het hardstenen hart is aan één kant 
bewerkt en de andere kant is glad. Het roestvrijstaal 
staat voor duurzaamheid en kracht die de kernen 
uitstralen. 

Met hart en ziel
Kunstenaar en fotograaf Fons Verhoeve 
heeft met hart en ziel gewerkt aan dit 
kunstwerk en is trots op het resultaat. 
In 2011 maakte Fons dit kunstwerk op 
verzoek van de voormalige Lokale Omroep 
Stein. De omroep verhuisde in 2011 naar 
de Raadhuisstraat. Voor deze gelegenheid 
werd het beeld voor de deur van het 
studiogebouw geplaatst. 

Beschadigd
Het kunstwerk werd bij de 
werkzaamheden aan de Raadhuisstraat 
helaas ernstig beschadigd. De stalen 
buizen staan daardoor uit het lood en 
er zitten knikjes in. Wie de veroorzaker 
van deze schade is, hebben ze nooit 
kunnen ontdekken. Het kunstwerk is 
jammer genoeg nog steeds niet in zijn 
oorspronkelijke staat teruggebracht. 

Meer weten over monumenten in de gemeente Stein?  
Kijk op www.kleinemonumentenstein.nl

Uit het hart  
van de Maaskant

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. 
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Alaaf! Carnaval staat  
weer bijna voor de deur!

Wist je dat…

C
A

RN
AVA

L

Raadskalender 
Donderdag 2 februari 2023 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 8 februari 2023 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Woensdag 15 februari 2023 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

G
EM

EEN
TERA

A
D

...over de 
betekenis van het 

woord carnaval verschillende 
verhalen rondgaan? 

Een voor de hand liggende verklaring is dat 
‘carnaval’ is afgeleid van het Latijnse ‘carne vale’, 

wat betekent: vaarwel aan het vlees.  Carnaval wordt 
altijd gevierd vlak voor het begin van de vastentijd, 

de veertig dagen voor Pasen waarin Christenen geen 
vlees mochten eten. Een andere verklaring is dat 

het woord carnaval een vervorming is van het 
Latijnse woord voor scheepswagen: ‘carrus 

navalis’. Dat verwijst dan weer naar de 
optochten die traditiegetrouw door 

de straten trekken tijdens 
carnaval.

...de 4 tot 5 dagen carnaval 
vieren in de loop van de jaren 

zo is gegroeid? 

Van oorsprong was er alleen vastenavond, 
de dinsdag voor de vastentijd. Ook wel ‘vette’ 

dinsdag genoemd. Omdat de Katholieken veertig 
dagen lang moesten vasten, vulden zij hun buiken 

op dinsdagavond nog goed met drank en 
lekkernijen. Op een bepaald moment is het 

carnavalsfeest officieel naar de zondag 
tot en met de dinsdag gegaan, maar 

het begint nu al op vrijdag.

...het niet helemaal 
duidelijk is waar de traditie 
van verkleden en feesten  

vandaan komt? 

We weten wel dat bij de opkomst van het 
Katholieke geloof de kerk heidense feesten 

verbood (Heidens wil zeggen mensen zonder of 
met een ander geloof). Toch gingen de mensen 

door met feestvieren. Dit deden zij verkleed 
om niet herkend te worden. Bij het 

feesten ging het erom dat iedereen 
gelijk aan elkaar was. 

...elf het 
‘gekkengetal’ wordt 

genoemd, omdat het tussen 
de 10 (het getal van perfectie) en 
de 12 (het heiligengetal) staat?

Leuk detail: het woord ‘gekkengetal’ heeft 
precies elf letters. Daarnaast bestaat het 

getal 11 uit twee keer een 1, wat staat voor 
gelijkheid. Met carnaval gaat iedereen 

verkleed en daardoor vervagen de 
verschillen tussen arm en rijk. 

Iedereen is dan gelijk.



Vergeten groente uit eigen moestuin: 
palmkool (in een bevroren jasje) 

Angela Coumans

    Kiekje van  
de maand
" Even een kleine tussenstop 
tijdens de wandeling en genieten 
van het mooie uitzicht!"

Foto: Leroy Hanssen 

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

Woordzoeker

ALAAF
BALLONNEN
CARNAVAL
CLOWN
CONFETTI
DANSEN
FEESTEN
FEESTTENT

GEEL
GEKKENGETAL
GROEN
KINDEROPTOCHT
LIEDJES
MASKER
PLEZIER
POLONAISE

PRAALWAGEN
PRINS
PRINSENRECEPTIE
PRINSES
PRUIK
ROOD
SCHMINKEN
TRADITIE

UITROEPING
VASTENTĲD
VERENIGING
VERKLEDEN
ZINGEN

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 'Een fantastisch Nieuwjaar'. 
Veel inwoners wisten het juiste antwoord 
en zonden deze leuke foto's in. Bedankt!

Deze kerstkat heeft van  de feestdagen genoten Marijke Nieling
Voor iedereen een mooi 2023 

Marianne Cals


