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De strijd van het thuisfront

Kenny Lemmens ging in 2016 op 
uitzending naar het Midden-Oosten. 
Spannend, ook voor het thuisfront. 
Je leest er alles over op pagina 4.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze twee-
wekelijks digitale nieuwsbrief 
op www.gemeentestein.nl/
nieuwsbrief

Eerste hulp bij studiekeuze 

Sta je voor de moeilijke keuze 
van een vervolgopleiding? Geen 
zorgen: SJAR helpt je met drie 
handige tips. Kijk snel op pagina 8.

"Stein is  
het perfecte 
plaatje"
Anouk Smeets aan het woord 
op pagina 6 en 7.

Dat maakt
Stein voor mij
vol energie

mei    2021
Een gratis uitgave  
van de gemeente Stein.
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eikenprocessierups
De eikenprocessierups trekt zich weinig aan van de coronacrisis. 
De komende maanden is de harige rups opnieuw in eikenbomen 
te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie 
aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente neemt daarom 
maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en 
in de nabijheid van huizen. De aanpak van de eikenprocessierups 
richt zich in april en mei op de gebieden waar inwoners de grootste 
risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden en rondom scholen, 
kinderdagverblijven, verzorgingscentra en publieke gebouwen. 

Om de overlast te verkleinen wordt de eikenprocessierups 
preventief bestreden, dus in het stadium vóór de ontwikkeling 
van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting 
met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig 
onschadelijk is voor dier en mens.

Alles delen met anderen
Deze levensles kreeg Sarah Martinussen, sinds februari inwoner 
van onze gemeente, al jong van haar oma geleerd. Sarah's oma 
bracht dat in de praktijk door gezinnen te helpen die ze via de kerk 
kende. Door communiekleertjes te naaien of een taart te bakken 
voor kinderen uit gezinnen waar voor dat soort dingen geen geld 
was. Dat de spreekwoordelijke appel niet ver van de boom valt, 
blijkt uit Sarah’s verhaal. 

‘Ga het zelf maar doen’
‘Ik was een jaar of 25, woonde net op mezelf en realiseerde me dat 
het nog niet zo makkelijk was om rond te komen. Laat staan als je 
met een beperkt inkomen voor een heel gezin moet zorgen,’ begint 
Sarah. Als vrijwilliger bij een liefdadigheidsinstelling zag ze hoe 
minima ondersteund werden. Daar had ze zelf andere ideeën over. 
Ervaringen die ze deelde met haar collega’s op het advocatenkantoor 
waar ze destijds werkte. Sarah gaat verder: ‘Mijn baas zei opeens: 
als je zo goed weet hoe het anders moet, ga het dan ook maar doen. 
Ik betaal de opstartkosten wel.’ En dat was het begin van Stichting 
Verrassingsdag, inmiddels bekend onder de naam Stichting Dimar.

Van verrassingsdag naar noodpakketten en kringloopwinkel
In het begin organiseerde Sarah met haar stichting compleet 
verzorgde dagen naar een pretpark, inclusief vervoer en maaltijden, 
voor gezinnen die van weinig geld moeten rondkomen. Steeds vaker 
kreeg ze ook tussendoor kleding, voedsel en speelgoed van sponsors 
en particulieren. Met deze spullen kan ze noodpakketten maken en 
gezinnen helpen die het acuut moeilijk hebben. ‘Mijn droom is om een 
soort kringloopwinkel te openen in Stein, waar iedereen terecht kan en 
van waaruit ik minima nog beter kan ondersteunen.’ 

Goed voorbeeld…
De hulp van Sarah wordt gewaardeerd, maar werkt ook aanstekelijk. 
Zo herinnert Sarah zich drie gezinnen die ze vier jaar lang geholpen 
heeft. ‘Opeens stonden ze vlak voor kerst voor mijn deur, met vijftig 
verpakkingen afbakbroodjes, vijftig pakken pannenkoekenmeel, 
enzovoorts. Nu ze het zelf beter hadden, wilden ze graag iets terug doen 
voor mensen die in dezelfde situatie zaten als zijzelf een tijd geleden.’ 

Do’s  
& don'ts  
van plastic  
afval 
In onze gemeente kun 
je plastic verpakkingen 
apart inleveren. Wij halen 
dit huis aan huis op én je 
kunt het kosteloos naar 
het milieupark brengen. 
Maar weet jij wat er 
allemaal wel en niet in de plastic 
zakken mag? Dit gaat nog steeds vaak mis.  
Zakken waar te veel 'verkeerd plastic' in zit,  
worden afgekeurd en gaan naar het restafval. 

Hierbij een paar tips:
•  Een plastic verpakking moet leeg zijn, maar hoeft niet schoon 

te zijn. Afwassen of omspoelen is niet nodig. Dit gebeurt in 
de recyclingfabriek.

•  Plastic dat geen verpakking is hoort niet bij het plastic afval. 
Denk aan speelgoed of tuinstoelen. Dit kan gescheiden 
ingeleverd worden bij de milieustraat.

• Tegenwoordig staat er vaak op de verpakking welke 
delen wel bij het plastic afval mogen en welke niet. 
Dit maakt het makkelijker om te scheiden. 

Wist je dat…
• … netjes van fruit - zoals sinaasappels - bij het restafval 

horen en dus niet bij plastic? De machine kan namelijk 
vastlopen hierdoor.

• … de zak van de gemeente doorzichtig is zodat de 
afvalverwerkers beter kunnen zien of er afval in zit  
dat er niet thuishoort?

• …deodorantbussen en piepschuim tot het restafval behoren? 
• … je bij twijfel altijd kunt kijken in de afvalscheidingswijzer op  

www.afvalscheidingswijzer.nl?

Kijk voor meer informatie op www.milieucentraal.nl

Wist je dat…
…je tijdens het inloopspreekuur financiën al je 
vragen over inkomen, betalingsachterstanden 
en hulp bij schulden kunt stellen? 

Dit vindt op woensdagochtend van  
09.00 - 12.00 uur plaats in het gemeentehuis.
 
Meer informatie over  
rondkomen met je geld lees je op  
www.gemeentestein.nl/rondkomen

Ladies Night
Op 28 juni organiseert Sarah met Stichting Dimar een Ladies Night 
voor vrouwen die van weinig geld moeten rondkomen. Kappers en 
schoonheidsspecialisten staan klaar om hen van 18.00 tot 22.00 uur  
in de watten te leggen aan de Havenstraat 37a te Stein.  

Ben jij of ken jij iemand die wel een verwenavondje kan gebruiken? 
Aanmelden kan via info@stichtingdimar.nl 

Inwoners die desondanks overlast ondervinden van de 
eikenprocessierups kunnen dit melden bij de gemeente via: 
www.gemeentestein.nl/melding o.v.v. hoofdcategorie 'groen'.
 
In juni en juli worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf 
weggezogen op plekken waarvan meldingen zijn gedaan. 

Niet 
tevreden 
over de gemeente?
Bijvoorbeeld over de wijze waarop je bent
behandeld, over een onaanvaardbaar lange
afhandeltermijn of gebrekkige communicatie?

Hierover kun je een officiële klacht indienen. 
Lees hier meer over op  
www.gemeentestein.nl/klacht

Op de hoogte 
blijven van plannen 
en vergunningen
in jouw buurt? 
Je vindt de bekendmakingen wekelijks bij 
de servicepunten. Zo weet je wat er speelt in 
jouw straat en buurt. Liever per mail? Dat kan!
Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl en 
activeer de e-mailservice of download de app.  

Is jouw tuin 
al waterklaar?
Regen en ander hemelwater is schoon water. Het is dan ook zonde 
wanneer dit via de regenpijp in het riool terecht komt, want dan 
moet het opnieuw worden gereinigd. Om dit te voorkomen kun je 
je regenpijp afkoppelen van het riool, zodat het water kan worden 
benut voor je tuin of het grondwater. Hierbij kun je zelfs een subsidie 
krijgen van 10 euro per afgekoppelde m². Zo krijg je een compensatie 
voor de kosten van het afkoppelen, terwijl je bijdraagt aan een 
klimaatvriendelijke tuin.
 
Wil jij jouw tuin ook waterklaar te maken, maar weet je niet hoe? 
Neem dan eens een kijkje op www.waterklaar.nl, of neem 
contact op met de gemeente via water@sittard-geleen.nl. 
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Bij veteranen wordt vaak nog – ten onrechte – voornamelijk 
gedacht aan de generaties die gestreden hebben in de 
oorlogen van de vorige eeuw. Nederlandse militairen hebben 
echter niet alleen aan oorlogen, maar ook aan ruim honderd 
(recente) vredesmissies deelgenomen. Een van hen was Kenny 
Lemmens uit Stein. Hij ging in 2016 op uitzending naar het 
Midden-Oosten. Spannend voor hem, maar zeker ook voor 
degenen die hij achterliet: het thuisfront.

Stel je voor: het is 2012, je bent 21 jaar en net afgestudeerd aan 
een bouwtechnische opleiding aan de ambachtsschool. Er heerst 
crisis op de arbeidsmarkt en je staat voor de keuze: aan de slag 
in een baan waar je niet voor hebt geleerd of werken bij defensie. 
Kenny wist het wel. Hij koos het avontuur.

Impact
Bij defensie kon Kenny alsnog doen waar hij voor geleerd had, 
hij was er namelijk verantwoordelijk voor de bouwkundige 
projecten. Van oktober 2016 tot maart 2017 werd hij uitgezonden 
naar het Midden-Oosten. Een gebeurtenis met veel impact, 
zeker ook voor zijn familie, vrienden en vriendin. Want hoewel 
er steeds meer aandacht is voor veteranen, wordt het thuisfront 
nog vaak vergeten.

Elke dag skypen
Kenny vertelt: “In de jaren voorafgaand aan mijn uitzending was ik 
ook veel weg, ik verbleef doordeweeks op de basis en kwam alleen 
in de weekenden thuis. Maar wanneer je op zo’n missie gaat is het 
natuurlijk een heel ander verhaal. Het is een bijzondere situatie, 
je bevindt je toch in een heel andere wereld, en de communicatie 
is niet zo vanzelfsprekend en makkelijk als wanneer je gewoon in 
Nederland bent.” Gelukkig wordt er vanuit defensie ook gedacht 
aan degenen die achterblijven. “Er is altijd een contactpersoon 
bij wie mensen terecht kunnen wanneer wij zelf niet bereikbaar 
zijn. Bovendien zoeken thuisblijvers elkaar ook op, het schept 
toch een band wanneer je iemand spreekt die familie heeft die 
op dezelfde missie is als jouw zoon of broer.” Dankzij de moderne 
communicatietechnieken was het mogelijk om, indien gewenst, 
dagelijks te skypen. Zo voelt de afstand toch iets minder ver.

Het thuisfront ondersteunen
Inmiddels is het vier jaar later en werkt Kenny in een 
keukenspeciaalzaak in Stein. Hij is een van de 120 veteranen die 
Stein rijk is. Een flinke delegatie, met ieder een eigen verhaal, 
en elk met een thuisfront eromheen dat bijzondere ervaringen 
heeft die gedeeld mogen worden. Wat kunnen mensen die – 
zowel nu als in de toekomst – het thuisfront willen ondersteunen 
tijdens een uitzending, nu het beste doen? Kenny: “Ik zou zeggen: 
vraag ernaar. Het is fijn voor iemand die een naaste moet missen 
om erover te praten. Het gemis is al zwaar genoeg.”
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De strijd van het thuisfront

Veteranen in Stein
In 2019 is de samenwerking tussen de gemeente en 
de nieuw opgerichte veteranenwerkgroep gestart. 
Het doel is om Steinse veteranen structureel meer 
bij herdenkingen en vieringen in de samenleving 
te betrekken. Door deze aanpak is er een actieve 
groep ontstaan die allerlei zaken organiseert en 
in gang zet. De gemeente luistert vooral naar 
de behoefte van de werkgroep en faciliteert 
waar mogelijk. 

Uit deze samenwerking is bijvoorbeeld de 
jaarlijkse veteranendag voortgekomen en is er 
een herdenkingsboom geplant. En om met elkaar 
in contact te komen, is er een Facebookpagina 
gemaakt: voor én door Steinse veteranen. Dit jaar 
wordt een reeks videoportretten en interviews 
gepubliceerd om veteranen een ‘gezicht’ te geven, 
maar ook om in beeld te brengen wat dit werk met 
het thuisfront doet. Al deze activiteiten dragen 
eraan bij dat veteranen de waardering en respect 
krijgen die ze verdienen.

In & uit de wijk

Op woensdag 7 april om middernacht ontvingen wij  
dit trieste bericht van Willem Thewissen.

Namens Chantal Meijers en tot ons grote verdriet  
wil ik het volgende zeggen: 

Zoals wellicht bekend kampte Jack Meijers de laatste tijd met 
zijn gezondheid. De onderzoeken die volgden, wezen op een 
droevig scenario. Jack bleef ongeneeslijk ziek. In het begin 
was er nog hoop. Die vervloog echter en de laatste week ging 
het razendsnel bergafwaarts. Onverwachts bleek er dat er 
geen hoop meer mocht zijn op nog een respectabele goede 
tijd van leven. Geheel in eigen stijl hield Jack daarom ook 
de regie over zijn laatste reis. Op woensdagavond 7 april is 
hij even voor acht uur in het bijzijn van zijn naasten vredig en 
rustig ingeslapen.

Jack heeft ruim een halve eeuw de Elsloose en Steinse politiek 
gediend. Hij was vele jaren raadslid en vele jaren wethouder. 
Dat deed hij met alles wat hij had, op het scherpst van de snede, 
gepassioneerd tot en met. Een selfmade man, recht voor zijn 
raap en eerlijk, ook als dat scheve gezichten opleverde. 

Binnen het CMB was hij onze nestor, onze lijsttrekker, onze 
onuitputtelijke kennisbron, onze grondlegger. Hij handelde 
conform zijn levensmotto "afspraak is afspraak en een woord 
is een woord". Jack was voor ons een mensenmens, oprecht, 
markant en onmisbaar. Toch moeten we tot ons grote verdriet 
verder zonder Jack. Wij zullen zijn "kindje", het CMB, in zijn 
gedachtenis blijven koesteren. Zodat wij zijn passie voor de 
politiek en het wel en wee van Stein samen voortzetten. 

Zijn echtgenote José, kinderen Fabienne, Chantal, Dave en 
hun gezinnen verliezen een super man, (schoon)vader en 
opa. Wij wensen hen alle sterkte toe met dit enorme verlies. 

Ikzelf verlies een vriend, een anker dat steeds in gedachten bij 
me zal zijn. "Meijer" bedankt voor alles, vaarwel vriend,  
rust in vrede. 

Willem Thewissen

Jack Meijers
in memoriam

Willem, bedankt voor jouw mooie woorden! 
We verliezen in Jack een markant, gedreven raadslid, 
die zich in een periode van ruim vijftig jaar met hart en
ziel heeft ingezet voor het bestuur van de Gemeente 
Stein. Als raadslid en wethouder van de voormalige 
gemeente Elsloo en - na de herindeling - eveneens 
als volksvertegenwoordiger en wethouder van de 
gemeente Stein zijn wij hem veel dank verschuldigd. 
Ik wens de familie, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
namens onze Raad, College, Griffie en ambtelijke 
organisatie alle sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Burgemeester M.F.H. Leurs - Mordang

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.

 Zo'n vijf jaar geleden, op 19 juli 2016, is de vakwerkgevel 
van het Streekmuseum Elsloo verfraaid met een oud corpus 
op een nieuw gevelkruis.Het corpus was al vele jaren in 
het bezit van het museum, maar er was weinig van bekend. 
Tijdens het bombardement van Geleen (in de nacht van 5 op 
6 oktober 1942) was het van een gevel afgevallen en raakte 
het zwaar beschadigd. Aan de rug ontbrak een stuk en een 
arm was afgebroken. De laatste eigenaar had niemand in 
de familie die het wilde hebben, dus bracht hij het naar het 
museum, waar het vervolgens in het depot werd opgeslagen. 
Het 66 cm lange corpus, dat vervaardigd is uit zink, bestaat 
uit losse onderdelen die aan elkaar 
gesoldeerd zijn met lood en tin. 
Vermoedelijk is het beeld al vanaf 
1950 opgeslagen in een ruimte met 
veel klimaatschommelingen. Door 
corrosie, zink- en tinpest was het 
materiaal flink beschadigd.

Op initiatief van de conservator 
van het streekmuseum besloot 
de Stichting Kleine Monumenten 
Stein om tot renovatie over 
te gaan en het te voorzien 
van een passend houten 
gevelkruis (gemaakt door 
ons lid John Goossens) met 
achterwand en dak. Het nieuwe 
kruis bezit klaverbladvormige 
uiteinden die het traditionele karakter benadrukken. 
De donkerrode kleur komt overeen met de oude huisstijl 
van het streekmuseum. Als achtergrond is gekozen voor een 
klokvormige wand, die in het Zuid-Limburgse Heuvelland 
op meerdere plaatsen te zien is bij vakwerkboerderijen. 
Omdat het kruis hangt aan een zwart-witte vakwerkgevel 
zijn het achterdeel en het dak uitgevoerd in een lichtgrijze 
kleur. Zo gaat alle aandacht uit naar het door kunstenaar 
Henk Tummers gerestaureerde corpus.

Met gepaste trots werd het kruis op zaterdag 1 oktober 
2016 ingezegend door pastoor Achten. Het geheel 
vormt een opvallende blikvanger op de vernieuwde 
museumbinnenplaats. Al vanaf de weg is het gevelkruis 
zichtbaar. Hopelijk verleidt dit passanten tot een bezoek 
aan het museum. In januari 2017 is het kruis in Veldkruus 
zelfs uitgeroepen tot kruis van de maand.

Piet van Mölken

Streekmuseum Elsloo 

Geschiedenis 
van een gevelkruis
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Anouk is geboren en getogen in 
Meers. Ze voelt zich met hart en nieren 
verbonden met haar geboorteplaats, 
deels vanwege het vrijwilligerswerk dat 
ze doet. “Dat begon al van kleins af aan,” 
aldus Anouk. “Mijn ouders zaten toen 
zelf in de leiding van Stichting Jeugdwerk 
en namen mij regelmatig mee. Dat vond 
ik zo mooi, dat ik op mijn zestiende ook 
meteen vrijwilliger werd. Inmiddels ben 
ik al bijna vijftien jaar voorzitter van 
Stichting Jeugdwerk.”

De nieuwe Steindenaren
Anouk werkt met kinderen van alle 
leeftijden: via Jeugdwerk krijgt ze te 
maken met kinderen van zes tot zestien 
jaar en op het kinderdagverblijf begeleidt 
ze kinderen van twee tot vier jaar. Anouk 
vindt het fantastisch om met kinderen 
te werken. “De jeugd is de toekomst”, 
vertelt ze. “Het kost veel energie, maar 
je krijgt er heel veel voor terug. Jongeren 
zijn zo onbevangen. Ze zijn eerlijk en 
oprecht. En toch zijn ze stuk voor stuk 
uniek. We helpen eigenlijk met het 
opvoeden van de nieuwe Steindenaren, 
hoe bijzonder is dat!”

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 Anouk 
Smeets (43). Ze werkt bij 
Kinderdagverblijf Aelse 
en zet zich al jaren in als 
vrijwilliger bij Stichting 
Jeugdwerk in Meers. 
Haar drijfveer?  
De jeugd! 

“ Stein is het perfecte plaatje,  
als je het mij vraagt”

Liefde voor Meers
Van Stein een nóg mooiere plek om te 
leven maken, dat doet Anouk graag. “Ik wil 
nooit meer weg uit Stein. Het is zo’n mooie 
gemeente met veel prachtige plekjes en 
leuke mensen. Het is het perfecte plaatje, 
als je het mij vraagt.” Ze houdt het allermeest 
van haar geboorteplaats Meers. “Iedereen 
helpt elkaar hier. Soms is de Maas onze 
grootste vijand, zoals in 1993 en 1995 toen 
de rivier overstroomde. Op zulke momenten 
is iedereen er voor elkaar. Dat tekent 
de Meersenaar, vind ik. En dat geeft 
verbondenheid.”

Mijn favoriete plekje in Stein
“Zoals ik al zei: de Maas kan onze grootste 
vijand zijn. Maar eerlijk gezegd vind ik ‘m 
het allermooist als het water hoog staat. 
Mijn lievelingsplek in de hele gemeente is 
het gebied langs de Maas. Als ik hier ben, 
kom ik tot rust. Dan hoor ik het ruisen van de 
rivier en de wind die langs mijn oren waait. 
Wanneer ik langs de Maas wandel, besef ik 
ten volle hoe mooi onze gemeente is.”

Check het videoportet van Anouk Smeets 
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

We helpen 
eigenlijk met 
het opvoeden 
van de nieuwe 
Steindenaren, 
hoe bijzonder 
is dat!

Bomencirkel Woodhenge  
aan de Maas
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Frank van den Boomen
Verenigingsadviseur &  
beleidsmedewerker sport  046 - 435 93 62  
frank.vandenboomen@gemeentestein.nl

Verenigingen en vrijwilligers vervullen een 
belangrijke rol bij het in beweging krijgen 
en houden van mensen. Maar ze staan voor 
uitdagingen op het gebied van leden, financiën, 
veranderende behoeften en regelgeving. 
Dit terwijl de vereniging vaak nog altijd draait 
op diezelfde handvol vrijwilligers, met volop 
goede bedoelingen, maar beperkte capaciteit 
en expertise. Als verenigingsadviseur help 
ik je graag verder met dit soort uitdagingen, 
of verwijs ik je door naar iemand die dat kan. 
Samen streven we naar vitale verenigingen.

Veri Dautzenberg
Beweegcoach healthyLIFE  
& Beweegmakelaar  06 - 20 59 53 10 
veri.dautzenberg@ecsplore.nl 

Als beweegcoach begeleid ik deelnemers 
binnen healthyLIFE op het gebied van 
bewegen. Ook ben ik beweegmakelaar en 
help ik volwassenen en senioren te zoeken naar 
structurele beweging. Ik ben betrokken bij 
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en neem 
de coördinatie in Stein voor mijn rekening.

Chantal Bos
Regioconsulente Iedereen Kan Sporten (IKS)
06 - 51 32 67 63  chantal.bos@ecsplore.nl

Iedereen Kan Sporten Westelijke Mijnstreek 
is een samenwerking tussen de gemeenten 
Sittard-Geleen, Beek en Stein. Zij zetten zich 
samen met diverse partners in om de sporten 
voor mensen met een beperking de juiste plek 
te geven in de regio. Ik ben het aanspreekpunt 
voor verenigingen, onderwijsinstellingen en 
organisaties voor alles op het gebied van 
aangepast sporten. Ook kun je bij mij terecht 
voor individuele vragen.

Simone Willems
Sportpedagoog  06 - 51 80 15 14  
simone.willems@ecsplore.nl 

Sport draagt bij aan onze gezondheid, 
zelfvertrouwen, teamgeest, discipline, 
sociale integratie, talentontwikkeling en 
morele vorming. Sport biedt kansen voor 
persoonlijke en sociale ontwikkeling, 
waardoor jongeren op sociaal 
verantwoordelijke wijze leren deelnemen 
aan de samenleving. Kinderen met 
gedragsproblemen, autisme en/of ADHD 
vinden vaak niet de gewenste aansluiting 
bij een vereniging. Ouders weten dan vaak 
niet wat te doen en stellen een hulpvraag. 
Als sportpedagoog ondersteun ik hierbij. 

Sanne Hamers 
Kinderleefstijlcoach & JOGG regisseur 
06 - 40 01 14 96  sanne.hamers@ecsplore.nl 

Gezonde kinderen zijn blije en energieke 
kinderen. Ik ben JOGG regisseur voor de 
gezonde omgeving van kinderen. Want 
als de omgeving steeds gezonder wordt, 
is het voor hen ook makkelijker om die 
gezonde keuze te maken. We werken hierbij 
samen met scholen, kinderdagverblijven, 
verenigingen, bedrijven en zorgverleners. 

Djordy Zaicsek 
Combinatiefunctionaris  
Sport & Bewegen  06 - 13 87 74 82  
djordy.zaicsek@ecsplore.nl

Ik ben eerste aanspreekpunt in Stein 
als het gaat om alle programma’s voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar en voor 
senioren. Ik organiseer, faciliteer en 
stimuleer sporten en bewegen bij primair 
onderwijs en senioren. Denk hierbij aan 
de programma’s Smart and Fit, Buurt in 
actie en de ouderenontmoetingsdagen.

Wij gunnen alle inwoners een vitaal leven in een gezonde 
leefomgeving. Nu en morgen. We streven naar een kwalitatief 
aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Voor kinderen en 
jongeren, maar ook voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren 
of inwoners met een laag inkomen. In Stein moet iedereen 
kunnen meedoen! Om dit mogelijk te maken, werken we samen 
met partners en sport- en beweegaanbieders. Hieronder lees je 
bij wie je waarvoor terecht kunt. Zo zorgen we er samen voor 
dat iedereen lekker in z’n vel zit.

Lekker in je vel!
Onder de slogan ‘Lekker in je vel’ worden alle initiatieven die 
bijdragen aan de vitaliteit van onze samenleving in beeld gebracht. 
Beweging, voeding, ontspanning, welzijn, sociale activiteiten: het 
komt allemaal aan bod. Laat je inspireren of deel ook jouw verhaal 
op www.datmaaktsteinvoormij.nl onder ‘Lekker in je vel’.

Wil je meer weten over vitaliteit of je aanmelden voor de nieuwsbrief?  
Kijk dan op www.gemeentestein.nl/vitaliteit

Sporten en bewegen in Stein: 
bij wie moet ik zijn..?  

1 Kies iets  
dat je leuk vindt

Dat klinkt misschien een beetje cliché, maar het is echt de 
belangrijkste tip die ik heb. Je moet namelijk écht gaan doen 
wat je leuk of interessant vindt. Ook als dit niet de hoogste 
gewaardeerde studie is of de best betaalde baan oplevert. Wat 
voor een ander waardeloos lijkt, kan voor jou het einde zijn.
 

2 Verdiep je in de opleidingen  
waartussen je twijfelt

Dat is nu misschien lastig, omdat veel open dagen geschrapt zijn 
en een meeloopdag ook niet altijd mogelijk is. Wees creatief en 
probeer je op andere manieren te verdiepen. Kijk bijvoorbeeld in 
je eigen omgeving. Zoek mensen die de opleiding aan het doen 
zijn en stel ze al je vragen. Zij kunnen je een goed beeld geven, 
zodat je tóch kunt checken of je de opleiding interessant vindt. 

3 Kijk ook  
naar de studielocatie

De stad waar je gaat studeren is op dit moment misschien niet zo 
belangrijk. Het uitgaansleven ligt nu toch plat en misschien moet 
je eerst nog deels online naar school. Toch is het belangrijk te 
kijken waar je gaat studeren. Als het wel weer kan, zul je vaak in 
deze stad te vinden zijn. Kijk dus ook of je de plek wel leuk vindt! 
Als de stad je niet zo aanstaat, is dat natuurlijk geen reden om de 
opleiding niet te gaan doen. Maar je kunt wél kijken of er ergens 
anders een goed alternatief is. Misschien kun je dezelfde studie 
doen in een stad die je veel leuker lijkt. 

Ik hoop dat dit helpt om je studiekeuze een klein beetje 
makkelijker te maken. Mocht je mij een vraag willen stellen over 
de opleiding HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool in Sittard, stuur 
de SJAR dan even een e-mail. Of laat een berichtje achter op 
Facebook (@SJAR) of Instagram (@sjarstein). Ik zal dan persoonlijk 
contact met je opnemen en je vraag beantwoorden!

Youri Quaedvlieg
Voorzitter SJAR

Steinse Jongeren AdviesRaad (SJAR) 

Eerste hulp bij 
studiekeuze
Als jongere in de bovenbouw van de middelbare school is het 
nu een spannende tijd. Je moet een keuze gaan maken voor een 
vervolgopleiding! Dat kan best een beetje eng zijn. Het geeft 
je toekomst een concrete vorm en bepaalt wat je de komende 
jaren gaat doen. Ik geef je graag drie tips die mij destijds 
heel erg hebben geholpen!

Adviesraad Sociaal Domein

Petje af in 
coronatijd 
De werkgroep Jeugd van de Adviesraad 
Sociaal Domein Stein is altijd op zoek 
naar mooie initiatieven voor de jeugd 
van Stein. Eerder hebben wij de Care-
Free app tegen kindermishandeling 
belicht. Dit keer vragen we aandacht 
voor de stichting Petje af. Zij doen 
belangrijk werk, vooral nu onze jeugd 
het zo moeilijk heeft in coronatijd.

Talentonwikkeling via 
persoonlijke beleving 
Petje af stimuleert de ontluikende 
talentontwikkeling van onze kinderen. 
Normaal ontvangt zij 28 zondagen per jaar 
nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en 
inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). 
Praktijkervaringen staan daarbij 
centraal. Petje af opereert bijvoorbeeld 
in het ziekenhuis, neemt plaats in het 
verdachtenbankje, bezoekt het museum en 
bekijkt theatervoorstellingen. 

Abseilen van de Van Goyenflat
Door de coronamaatregelen werd de 
wereld van pubers de afgelopen periode 
alsmaar kleiner, terwijl die juist zou 
moeten groeien. Petje af liet hen niet in de 
steek en bedacht een leuke, spannende 
activiteit. Midden in de lockdown 
kregen dertig jongeren de kans van de 
Van Goyenflat in Geleen-Zuid te abseilen! 
Het idee achter deze ludieke actie was 
letterlijk uitzicht bieden aan de jongeren 
in deze beklemmende coronatijd. 

Als Adviesraad Sociaal Domein nemen 
wij óns petje af voor zo’n mooi initiatief. 
Bij dezen geven wij hen de positieve 
aandacht die ze verdienen.  
Kijk voor meer informatie op 
www.petjeaf.nl/zuid-limburg 
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   Update Molenweg Zuid / Paalweg

Ondanks de winterse buien in het begin van april lopen deze 
werkzaamheden nog volgens planning. De verwachting is dat 
de werkzaamheden in de Molenweg-Zuid afgerond worden 
halverwege mei. 

In de komende weken wordt de kruising Paalweg bij de 
Jumbo aangepakt. De Paalweg is tijdens deze werkzaamheden 
afgesloten ter hoogte van de Jumbo. De bedrijven zoals Jumbo 
en de garage Auto Urmond blijven bereikbaar via de Mauritslaan.

De werkzaamheden aan de rotonde Mauritslaan starten 
halverwege mei en duren tot begin juli. In deze fase wordt de 
rotonde Mauritslaan-Molenweg Zuid volledig vernieuwd. Tijdens 
deze werkzaamheden blijft de verbinding Mauritslaan-Heirstraat 
open voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Om het 
verkeer op een veilige manier te regelen komt er een tijdelijke 
verkeersregelinstallatie op de rotonde te staan. 

Wil je meer informatie? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
communicatie@gemeentestein.nl of kijk op de facebookpagina 
van het project: www.facebook.com/PaalwegMolenwegZuid

   Snoeiwerkzaamheden

Vanaf half mei tot en met half juni gaat een aannemer in 
opdracht van de gemeente Stein beplantingen machinaal 
snoeien in de woonwijken.  

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 meteen  

voor 90% versnipperd.
• Overig verkeer en bewoners hebben maar een korte tijd 

overlast door de snelheid van het snoeien.

Bekijk het actuele overzicht op
www.gemeentestein.nl/
werk-in-uitvoering     Werk in 

       uitvoering
Fractielid 
aan het woord
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De leden van de gemeenteraad (raadsleden) 
bepalen de belangrijkste punten van het beleid 
van de gemeente en nemen alle beslissingen die 
voor de gemeente van belang zijn. Vaak gaat het 
over onderwerpen die veel inwoners aangaan, 
zoals onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de 
belastingen. Ze controleren of het college van 
burgemeester en wethouders het beleid goed 
uitvoert. Ook besluit de gemeenteraad hoeveel 
geld waaraan wordt uitgegeven (begroting). 
Vorige keer legden we Frank Dassen een 
aantal vragen voor. Deze keer is het de beurt 
aan Eric Bours. Wie is hij? En wat drijft hem? 

 Waar kennen de meeste mensen uit onze gemeente je van? 
Door onder andere mijn muzikale activiteiten bij de fanfare van Stein 
(25 jaar), bij de jaren zeventig band High Voltage (18 jaar) en als freelance 
saxofonist bij allerlei gelegenheden en gezelschappen. Daarnaast ben 
ik sinds 2010 in de politiek actief, hierdoor zullen mensen mij inmiddels 
ook wel kennen. Ook is mijn vrouw een vrij 
bekende Steinse doordat zij vroeger thuis een 
bakkerij hadden en doordat haar vader ook in 
de Steinse politiek actief is geweest.

Waar ligt jouw passie? Waar gaat 
jouw hart sneller van kloppen? 
Ik hou van netwerken en gezamenlijk doelen 
bereiken. De meeste successen bereik je in 
teamverband, dat vind ik sjiek.
 
Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?  
Ik zie regelmatig zaken die beter kunnen en ik 
hou er niet van om vanaf de zijlijn commentaar 
te leveren en zelf niets bij te dragen. Dan kom ik 
toch weer op het 'samen iets bereiken' terug.

Waar wil jij je specifiek hard voor maken? 
Om de samenleving levendig te houden vind ik het Steinse 
verenigingsleven belangrijk. Ik maak me extra hard voor de 
muziekverenigingen gezien de uitdagingen op opleidingsgebied. 
Daarnaast zet ik me al jaren in voor huurwoningen voor Steinse 
senioren. Mensen met een wat bredere beurs die hun hele leven in 
Stein hebben geleefd en hier al hun sociale contacten hebben, moet 
je hier voor hun oude dag ook een woning kunnen bieden. 

Op dit punt heeft de gemeente Stein nog wat huiswerk te maken. 
En er zijn natuurlijk nog 101 andere onderwerpen die belangrijk zijn.

 Waarom zal jij nooit verhuizen uit deze gemeente? 
Ik woon al mijn hele leven in Stein en dat zal ook wel niet veranderen. 

Ik ben hier geboren en getogen. Maar als je op 
leeftijd bent weet je natuurlijk nooit wat er kan 
gebeuren. 

 Zwerfafval prikken of een praatje 
maken met iemand die eenzaam is?
In de huidige 24-uurseconomie maken we 
veel te weinig een praatje met mensen die 
eenzaam zijn. De meeste mensen zijn met 
zichzelf bezig en nauwelijks met anderen.

Uitslapen na een feestje of 
vroeg op voor een boswandeling? 
Wandelen met onze hond is de perfecte 
manier om met mensen in contact te komen, 
dat doe ik dan ook regelmatig. 
 
 Maak de slogan af: 
Dat maakt Stein voor mij... 
samen succesvol zijn.

 "De meeste 
successen 
bereik je in 
teamverband, 
dat vind ik 
sjiek"

Fractievoorzitter

Eric Bours 
Politieke partij
Christen-Democratisch Appél 
(CDA) 

Woensdag 19 mei 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst 

Donderdag 27 mei 2021 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 9 juni 2021 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Raads
kalender
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Wie zijn de mensen achter het Sociaal Inclusiepanel? Wat drijft 
hen en wat doen ze allemaal voor mensen met een beperking in 
Stein? Dit keer stellen we Bart Pijpers aan je voor. 

Bart is klantmanager Wmo bij de gemeente Stein en vanuit 
die rol vanaf het begin betrokken bij het Sociaal Inclusiepanel. 
Bart legt uit: “De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wanneer we een melding 
binnenkrijgen, kijk ik als klantmanager Wmo wat de vraag precies is, 
wat de situatie thuis is en hoe wij als gemeente Stein kunnen helpen. 
Je zou kunnen zeggen dat wat wij met de Wmo binnenshuis doen, 
het Sociaal Inclusiepanel buitenshuis wil regelen. Zorgen dat mensen 
zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden en zo goed mogelijk 
kunnen meedoen. Het Sociaal Inclusiepanel richt daarbij de aandacht 
op de openbare ruimte en gemeenschappelijke gebouwen.”

Zorgen dat mensen kunnen meedoen 
Van nature is Bart een zorgzaam persoon. Voor een deel is die 
hulpvaardige inslag terug te voeren op zijn jeugd. Bart: “Mijn opa 
kreeg op een gegeven moment te maken met een beenamputatie. 
Ik ben toen begonnen hem te helpen en zag wat daarbij kwam 
kijken, ook ten aanzien van hulpmiddelen. 

Naar aanleiding van die ervaring ben ik de opleiding Ergotherapie 
gaan doen. Als ergotherapeut help je mensen met een ziekte of 
beperking om alles wat ze wél nog kunnen te behouden of zelfs uit 
te bouwen. Dat is heel dankbaar werk. Wat me aanspreekt aan mijn 
werk als Wmo-klantmanager bij de gemeente Stein is dat ik voor 
meer mensen iets kan betekenen. Datzelfde geldt voor mijn werk 
als lid van het Sociaal Inclusiepanel.”

Iedereen heeft zijn eigen rol 
De vraag waar het Sociaal Inclusiepanel zich mee bezighoudt is: 
hoe kunnen we Stein zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen 
met een beperking? Bart is vooral in de beginfase intensief 
betrokken geweest bij het opzetten van de Sociale Inclusie Agenda. 
Bart: “Daarin staan heel concreet de aandachtspunten voor onze 
gemeente omschreven. Ik kan daarover meedenken vanuit mijn rol 
als Wmo-consulent, maar maak natuurlijk ook dankbaar gebruik 
van mijn achtergrond als ergotherapeut. Zo heeft iedereen in het 
Sociaal Inclusiepanel zijn eigen rol. Inmiddels zijn we druk bezig 
met het uitvoeren van allerlei maatregelen. Een aantal daarvan 
zijn inmiddels ook al gerealiseerd. Ik ben trots op de resultaten tot 
dusver en blijf me met veel plezier inzetten om de gemeente Stein 
nóg toegankelijker te maken.”  

Sociaal Inclusiepanel

Iedereen doet mee,  
binnen- én buitenshuis

Tijdens de raadsvergadering van 
29 april is besloten om Jean de 
Vries (CMB) toe te laten tot de 
Raad als opvolger van Jack Meijers. 
We wensen hem alle succes toe in 
zijn taak als volksvertegenwoordiger. 
Maar deze rol is hem niet geheel 
nieuw. In de vorige raadsperiode 
heeft hij al deel uitgemaakt van 
onze Raad. Welkom terug!



Kiekje van 
de maand
'Genieten!', aldus Rachel. Ze is mama 
van Mason (2), die gefascineerd kijkt 
naar de koeien op het veld.
@rachelswelsen

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

Doe meeen win! 

Colofon

Oplossing puzzel april 
1. Heilig Hartbeeld, Kerkstraat in Berg aan de Maas
2. Boomstronk kunstwerk door Guido Hofmann, Kasteelpark Elsloo
3. Kruis in de muur, Meerser Eindstraat in Meers

Winnaar
De vorige puzzel was moeilijk te kraken, maar twee inzenders hebben 
het bij het juiste eind. Daarom dit keer een gedeelde eerste plaats! 
Gefeliciteerd Jo Houben én Monique Reubsaet - Wouters 
met het winnen van een katoenen tasje van gemeente Stein! 

De Maaskentjer is een gratis uitgave  
van de gemeente Stein met lokaal  
nieuws, achtergronden en columns  
voor en door bewoners. 

Vanwege het coronavirus gelden 
aangepaste openingstijden 
in het gemeentehuis.

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. 
Stuur je antwoord naar communicatie@gemeentestein.
nl en maak kans op een boek van Jos Drubers: 
'De Geschiedenis van Kasteel Stein en zijn bewoners'. 
Insturen kan tot vrijdag 28 mei, dus wees er snel bij!

Woordzoeker
Service
punten
De gemeente wil voor iedereen toegankelijk 
zijn. Daarom werken we met 13 servicepunten, 
verspreid door de gemeente. Deze locaties 
gebruiken we voor het verstrekken van 
ons maandelijks gemeenteblad, de officiële 
bekendmakingen, informatiefolders en 
ander informatiemateriaal in print. 

De gegevens van alle servicepunten 
vind je op de onderstaande website:
www.gemeentestein.nl/servicepunten

Let op
Vanwege de aangescherpte richtlijnen 
rondom het coronavirus kan een servicepunt 
aangepaste openingstijden hebben of de 
locatie kan tijdelijk gesloten zijn. Kijk op 
social media of website van het betreffende 
servicepunt voor de actuele gegevens. 

TESTAMENT
WITTE POORT 
WITTE TOREN
PLAQUETTE
BURCHT
GRACHT
UITKIJKPOST
MOTTEKASTEEL
RODE TOREN
PUTTOREN
KOETSHUIS
HOOFDBURCHT
VOORBURCHT
HERENHUIS


