Dorpsraad Stevensweert
Voorproefje digitale nieuwsbrief Stevensweert
Voor je ligt een voorproefje van de eerste nieuwsbrief van Stevensweert. Met een clubje vrijwilligers zetten
wij ons in om een digitale nieuwsbrief van en voor het dorp te maken. In deze papieren versie verschijnen
alvast ter kennismaking enkele artikelen. Wil je de rest van de artikelen ook lezen? En wil je automatisch 4 x
per jaar op de hoogte blijven van wat er speelt in ons dorp?
Meld je dan snel aan voor deze digitale nieuwsbrief. Je ontvangt deze dan automatisch ieder kwartaal in je
mailbox. Aanmelden kan via de button op de website van de dorpsraad:

www.dorpsraadstevensweert.nl

Nieuwjaarsborrel in Stevensweert wederom een SUCCES
Op zaterdag 5 januari 2019 vond de tweede Nieuwjaarsborrel plaats in zaal ‘De Maaspoort’ te Stevensweert.
De initiatiefnemers (parochie-comité, museum, dorpsraad, Amice Insulae) kunnen terug kijken op een
zeer geslaagde bijeenkomst. De opzet was om de dorpsbewoners de gelegenheid te geven om elkaar
“gelukkig nieuwjaar” te wensen. Gezien de mooie opkomst, 75 deelnemers, kunnen de organisatoren
spreken van een geslaagde Nieuwjaarsborrel. Het was een super gezellige avond waarbij veel leuke
“oude” herinneringen gedeeld werden. Duidelijk is dat veel inwoners open staan om elkaar te ontmoeten
en zo bijdragen aan de gemeenschapszin.
Duidelijk is dat veel inwoners open staan om elkaar te ontmoeten en zo ook bij dragen aan de
gemeenschapszin. We kunnen dan ook spreken van een geslaagde tweede Nieuwjaarsborrel. Extra cachet
kreeg deze avond doordat de voorafgaande H. Mis in het teken stond van deze Nieuwjaarsborrel en
opgeluisterd werd door harmonie ‘St. Stephanus’ en dameszangkoor ‘De Maasgalm’. De organisatoren
zijn deze beide verenigingen dan ook zeer erkentelijk voor deze geste. Graag bedanken de organisatoren
de aanwezigen voor hun komst en natuurlijk verwachten we ze ‘de Stevensweertenaren’ bij de volgende
Nieuwjaarsborrel.

Wij zijn op zoek naar jou!
Wat vind jij van deze nieuwsbrief? Heb je een tip of
een verbeterpunt? Waar wil je graag eens iets over
lezen? Wie moeten we echt eens interviewen? Wil je
onze werkgroep graag ondersteunen bij het maken
van deze nieuwsbrief? We zijn dringend op zoek
naar jullie hulp. Dus we horen graag van je! Stuur je
e-mail naar info@dorpsraadstevensweert.nl

Ook zijn we nog op zoek naar een pakkende
naam voor onze digitale nieuwsbrief. Weet jij
een goede naam? Laat het ons weten via info@
dorpsraadstevensweert.nl. De inzender van de
beste naam wordt beloond met een bon van
“Herberg Stadt Stevenswaert” ter waarde van 25
euro.

Kerstdiner op BS De Maasparel

De Meersekamp

Verteld door leerlingen uit groep 6:
Eerst kwamen alle kinderen van De Maasparel naar de klas en zetten hun gerechtjes neer. Ze maakten
thuis een gerechtje voor naar school mee te nemen. Ze kwamen naar school en deden hun mooiste
kleren aan. En ze gingen op een plek zitten toen. De tafels stonden mooi in lange rijen of in rondjes.Er
stonden mooie dingen op tafel die het gezellig maakte. Daarna gingen de kinderen om de beurt naar
de tafel lopen en pakten vijf gerechtjes. En toen gingen ze weer op hun plek zitten en gingen ze eten.
Ze pakten eerst de voorgerechten en toen de desserts. Daarna liepen ze naar het podium en iedere klas
had een dansje of een liedje verzonnen. En er waren ook nog muzikanten die een stuk speelden met hun
muziekinstrument. De ouders stonden in de kleine gymzaal en daar keken ze ook naar de optredens van
de kinderen. En op het laatst hadden we nog samen een liedje gedaan voor de ouders. Ze gingen toen
alles opruimen en pakten hun jassen en gingen naar huis. De avond was gezellig en het eten was lekker en
er waren veel verschillende gerechtjes.

De Meersekamp is een prachtige plek, waar menig Stevensweertenaar geregeld te vinden is.
Denk aan de kinderboerderij, het speeltuintje voor de peuters en kleuters, de hoogstam fruitboomgaard
en de visvijver. Maar het afgelopen jaar hebben met hulp van de “Vrienden van de Meersekamp” een
aantal fraaie ontwikkelingen plaatsgevonden:

Een combinatie geplaatst van een
ooievaarsnest en een huiszwaluwtil

Rond de visvijver zijn 20 nieuwe veilige
visplekken ingericht

Nieuwe hagen aangeplant

Een tweede speelplek ingericht, waar
een aantal stoere speeltoestellen zijn
geplaatst voor de wat oudere kinderen

Het gebied is officieel aangemerkt als
bijenoase
Een schitterend insectenhotel in de
vorm van het dorp gemaakt

Meld je dan snel aan voor deze digitale nieuwsbrief.
Je ontvangt deze dan automatisch ieder kwartaal
in je mailbox. Aanmelden kan via de button op de
website van de dorpsraad:

www.dorpsraadstevensweert.nl

Om deze ontwikkelingen en het gebied extra onder de aandacht te brengen werd de nieuwe speelplek op
12 oktober jl. feestelijk geopend door wethouder Lalieu en Snijckers. Voor alle kinderen van Basisschool
“De Maasparel” en Kindercentrum “Ut Kerreraad” werden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo
werd fruit en walnoten geplukt, sap geproefd, gevist, informatie gegeven over bijen, ezeltje gereden,
gesport en werden er cavia´s geknuffeld, nestkastjes getimmerd en kon je stoepkrijten. Het was een groot
succes op een mooie plek met gelukkig goed weer.

Wanneer zien we jou in de Meersekamp?
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De wensbus ook in Stevensweert

Voettocht van Stevensweert naar Rome (deel 1)

Na de start in juli 2018 rijdt de wensbus van de gemeente Maasgouw bijna iedere dag met twee bussen.
Geregeld worden ook in Stevensweert klanten van het ene naar het andere adres gebracht.
Door het koudere weer, de regen, sneeuw of andere ongemakken wordt het aantal uitgebreid. Wie
maakt nou gebruik van de bus? Personen die naar de huisarts of tandarts in Stevensweert gebracht willen
worden, mensen die in Maasbracht naar de supermarkt willen gaan, die naar de fysiotherapeut gebracht
en weer opgehaald willen worden, mensen die naar het ziekenhuis moeten en liever niet met hun eigen
auto rijden, mensen die in een andere kern op familiebezoek gaan.

Raamstraat 5 te Stevensweert – de vlag hangt uit. Er is iets te vieren! Ik bel aan en word ontvangen door
Arno van der Aa. We raken al gauw in gesprek. Te voet van Stevensweert naar Rome in 105 dagen is niet
zo maar even een wandeling die je doet. Het was iets wat Arno al heel erg lang graag wilde, het avontuur,
het onbekende en de sportieve uitdaging aangaan. Daarnaast intrigeerde hem de veel belovende natuur
die hij op zijn gekozen route zou tegenkomen. Vooraf heeft hij veel verhalen en reisverslagen gelezen van
collega wandelaars. Hierdoor groeide zijn motivatie. Iedere dag 25 km lopen met een zware rugzak door
heuvel- en bergachtig terrein was gezien zijn leeftijd (66,5) toch even andere koek. Deze monstertocht zou
fysiek ook te handelen moeten zijn.

Een voorbeeld is Jan Tubée, die enkele keren
per week naar de fysiotherapeut en de winkel in
Maasbracht wil gaan om boodschappen te doen.
Hij vertelt: in het begin van 2018 ging mijn vrouw
altijd met mij met de auto. Ondanks haar leeftijd
kon ze nog goed de kortere afstanden afleggen.
Dat veranderde drastisch toen ze viel en niet meer
met de auto kon rijden. In zo’n geval kun je een
beroep doen op je kinderen, maar die hebben
allemaal hun eigen leven en werken nog. Voor mij
kwam de wensbus van de Maasgouw als geroepen.
Ik was van niemand meer afhankelijk en wij konden
gaan en staan waar wij wilden. De wensbus is voor
mij een uitkomst, want ik zou niet weten hoe ik
het anders zou moeten regelen, ik kom nog eens
buiten de deur. Overigens wil ik ook nog zeggen
dat het vooral vriendelijke chauffeurs zijn die op
de bus rijden en waarvan ik er intussen enkele
ken, omdat die in Stevensweert wonen. Ze weten
precies wie ik ben.

In 2010 begon Arno met langere afstanden
te wandelen. Daartoe heeft hij in dat jaar het
welbekende Pieterpad, ca. 500 km in twee keer 10
dagen gelopen. Het ging hem heel goed af, genoot
van elke etappe en situatie die zich aandiende.
Hij raakte “besmet” met het wandelvirus. Dit
leidde ertoe dat in zijn agenda jaarlijks een aantal
Kennedymarsen van 80 km werden genoteerd.
Deze moesten binnen 20 uur gelopen worden!
Ook de Nijmeegse vierdaagse (4x50 km) mocht
niet ontbreken. Gezien zijn leeftijd hoefde hij in
het begin maar 4x40 km als verplichte afstand te
voltooien en nu zelfs maar 4x30 km. Echter in al
die jaren is hij de 4x50 km blijven lopen. Dit vindt
hij tenminste een echte afstand. In 2019 hoopt hij
gouden kruisdrager te worden. Dit vindt hij een
geweldig vooruitzicht! Tot 2 maal toe voltooide
hij ook de zgn. “dodentocht” (overigens een rare
benaming) met een afstand van 100 km in België.
Dit was voor Arno echt de maximale afstand.

Van de chauffeurs wil Mathieu van Riet, als chauffeur op de bus, ook wel iets vertellen: ik heb me
opgegeven om een keer in de maand op donderdag met de bus te rijden om klanten van het ene adres
naar het andere te brengen. Je maakt mooie leuke dingen mee, maar ook minder leuke. Mijn verhaal van
de vrouw, die op weg naar het ziekenhuis vertelde, dat haar man enkele maanden geleden gestorven was.
Toen ik haar na de controle in het ziekenhuis ophaalde, hoefde ik nog eens niet te vragen naar de uitslag.
Ik heb haar toen proberen te troosten en op te beuren en zei dat het toch wel allemaal goed zal komen.
Gelukkig maak je ook veel leuke dingen mee met de klanten en kun je vaak lachen.

Een goede voorbereiding is van groot belang. Een ander hoofdstuk is de rugzak. Wat neem je mee. De
rugzak wilde hij niet zwaarder hebben dan 14 kg. Dan sta je voor de keuze. Hij had zich voorgenomen
niet te kamperen maar een onderkomen te zoeken voor de overnachting. Zelf je eten bereiden hoorde
er ook niet bij. Eten deed hij in eetzaakjes. Dus potten, pannen en ander kookgerei hoefde hij niet mee
te sjouwen. En voor frisse kleren deed hij elke avond een wasje. Elke avond een lekkere ontspannende
douche was ook niet te ontberen bij de hoge tropische temperaturen.
Maar wat heeft dit nu alles te maken met zijn voettocht naar Rome zult u zich afvragen. Het is wel degelijk
onlosmakelijk verbonden met de tocht van zo’n 2200 km, die hij wilde gaan maken, immers een goede
voorbereiding is het halve werk. Hij wilde niet door fysieke ongemakken geconfronteerd worden.
Hoe het verder gaat is te lezen in de volgende editie van de Nieuwsbrief. Op de foto: Arno klaar voor
vertrek.
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Als iedere seconde telt………………………..

Als iedere seconde telt………………………..

Personen die graag tussentijds willen oefenen,
kunnen zich aanmelden bij EHBO-vereniging Manus
Salvatrix, waar nu reeds verschillende personen
1 of 2 keer per jaar met de leden van de EHBOvereniging gezamenlijk het reanimeren kunnen
oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht bij
dhr. W. Dirks, Eiland 41b, 6107 cc Stevensweert, tel.
551785.

Iedereen kent deze uitspraak of heeft die wel
eens ergens gezien of gelezen. Het heeft meestal
te maken met een persoon die acuut onwel
geworden is, want dan telt echt iedere seconde.
Hulp die geboden wordt binnen de 6 minuten is
van levensbelang en daarom is het starten van de
reanimatie in die eerste minuten zo belangrijk.

worden om de helpen bij een slachtoffer. Dit is
geen verplichting. Het is alleen zo dat hoe meer
mensen zich hier voor opgeven, hoe beter de hulp
kan zijn, voor u zelf en voor anderen.
Met de hulp van voldoende mensen kunnen we
zorgen, dat Stevensweert wat dit betreft veiliger kan
worden, een garantie kan niemand geven.

Overigens willen we benadrukken dat personen
zich zelf kunnen aanmelden bij Hartslag.NU als ze
via een sms-je of een App-je opgeroepen willen

Meld je dan snel aan voor deze digitale nieuwsbrief. Je ontvangt
deze dan automatisch ieder kwartaal in je mailbox. Aanmelden kan
via de button op de website van de dorpsraad:

www.dorpsraadstevensweert.nl

AED bij het Wilhelminaplein

In samenwerking met de gemeente Maasgouw en
de dorpsraad Stevensweert wil de EHBO/vereniging
Manus Salvatrix het op twee manieren aanpakken:

Het aantal aed’s in Stevensweert uitbreiden
van 2 naar 5.

Personen die willen leren te reanimeren,
hiervoor op te leiden.

Personen die kunnen/mogen reanimeren
meer gelegenheid geven om te oefenen.

De tijd die de ambulance nodig heeft om bij
het ongeval te komen over bruggen door met
reanimeren te beginnen.

Op dit moment kan geen ambulance binnen de
10 minuten in Stevensweert zijn en zal het moeilijk
worden, als er geen persoon aanwezig is, die
kan reanimeren. De eerste 6 minuten zijn van
levensbelang en daarom is het noodzakelijk dat we
en meer aed’s krijgen en meer personen die kunnen
reanimeren en het daadwerkelijk doen.

In Stevensweert hangen momenteel maar 2 aed’s,
maar we willen deze uitbreiden op plaatsen waarvan
wij denken dat ze zo het grootste gedeelte van de
kern Stevensweert en de gehuchten, Bilt, Eiland,
Brand kunnen afschermen. Op de eerste 4 van de 5
plaatsen hangen ze al:

AED bij de ingang van Porta Isola
Bij de ingang van de sportzaal

Aan de ingang van het park Porta Isola

Op het Wilhelminaplein (de
varkensmarkt) op het Eiland

Op het terras van zaal “De Maaspoort”

Voorstel: Bij het kruispunt Burg.
Minkenbergstraat/Burg.van Bovenstraat.

De aed op het terras van “De Maaspoort” willen we naar de Markt verplaatsen (op de hoek van
Molenstraat Zuid en Markt), omdat dit een gunstiger plek blijkt te zijn in het midden van de kern.
Deze laatste plek (Burg. Minkenbergstraat) is van belang omdat hier de seniorenwoningen dichtbij zijn en
omdat we op deze manier ook De Hoogestraat, de Pater Sangersstraat en het Bilt kunnen bereiken.
We hopen dat deze verbeteringen op de gemeente Maasgouw niet alleen bespreekbaar, maar ook
uitvoerbaar zullen zijn.
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AED bij het Wilhelminaplein

In samenwerking met de gemeente Maasgouw en
de dorpsraad Stevensweert wil de EHBO/vereniging
Manus Salvatrix het op twee manieren aanpakken:

Het aantal aed’s in Stevensweert uitbreiden
van 2 naar 5.

Personen die willen leren te reanimeren,
hiervoor op te leiden.

Personen die kunnen/mogen reanimeren
meer gelegenheid geven om te oefenen.

De tijd die de ambulance nodig heeft om bij
het ongeval te komen over bruggen door met
reanimeren te beginnen.

Op dit moment kan geen ambulance binnen de
10 minuten in Stevensweert zijn en zal het moeilijk
worden, als er geen persoon aanwezig is, die
kan reanimeren. De eerste 6 minuten zijn van
levensbelang en daarom is het noodzakelijk dat we
en meer aed’s krijgen en meer personen die kunnen
reanimeren en het daadwerkelijk doen.

In Stevensweert hangen momenteel maar 2 aed’s,
maar we willen deze uitbreiden op plaatsen waarvan
wij denken dat ze zo het grootste gedeelte van de
kern Stevensweert en de gehuchten, Bilt, Eiland,
Brand kunnen afschermen. Op de eerste 4 van de 5
plaatsen hangen ze al:

AED bij de ingang van Porta Isola
Bij de ingang van de sportzaal

Aan de ingang van het park Porta Isola

Op het Wilhelminaplein (de
varkensmarkt) op het Eiland

Op het terras van zaal “De Maaspoort”

Voorstel: Bij het kruispunt Burg.
Minkenbergstraat/Burg.van Bovenstraat.

De aed op het terras van “De Maaspoort” willen we naar de Markt verplaatsen (op de hoek van
Molenstraat Zuid en Markt), omdat dit een gunstiger plek blijkt te zijn in het midden van de kern.
Deze laatste plek (Burg. Minkenbergstraat) is van belang omdat hier de seniorenwoningen dichtbij zijn en
omdat we op deze manier ook De Hoogestraat, de Pater Sangersstraat en het Bilt kunnen bereiken.
We hopen dat deze verbeteringen op de gemeente Maasgouw niet alleen bespreekbaar, maar ook
uitvoerbaar zullen zijn.

Over Stevensweert
In het midden van het Jan van Steffeswertplein is in
verschillend bestratingsmateriaal een stervormige
afbeelding te zien. Dit geeft aan hoe de straten in
de vesting werden aangelegd en eeuwenlater nu
nog onveranderd lopen.
Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe dit zo is
ontstaan. Dit is bewust zo gedaan. Toen in 1632
Maastricht door de Staatse (lees Hollandse) troepen
werd heroverd op de Spanjaarden, werd als reactie
op dit verlies door de Spanjaarden Stevensweert
in 1633 veranderd in een vesting. Stevensweert lag
op een eiland tussen de Oude Maas (nu liggen er
grindgaten) en de Nieuwe Maas (grens met België).
Op oude gravures en kaarten worden deze namen
genoemd. Dit eiland lag ook halverwege Venlo en
Maastricht.
De Spanjaarden legden de vesting aan vanwege
deze strategische ligging. Het moest een
bijzondere vesting worden. Er werd een cirkel
afgepaald met een doorsnee van ruim 390
meter. Deze afgepaalde cirkel bepaalde waar de
wal kwam te liggen. Buiten de wal ontstond de
gracht. In de gracht lagen 5 verdedigingseilandjes
(ravelijnen) en in de hoofdwal ontstonden 7 punten
(bastions). De straten lopen als spaken in een wiel
naar het midden. Het belangrijkste gebouw in
het centrum was de Hoofdwacht, het grote witte
gebouw tegenover het “Oad Kloaster”. Vanuit de
Hoofdwacht had de commandant een schitterend
overzicht als de vesting werd aangevallen. Hij kon
de soldaten van zijn garnizoen daar naartoe sturen
waar het nodig was. Voor de Hoofdwacht ligt een

tegel in de grond met het jaartal 1633. Dit duidt aan
dat hier de straten bijeen komen. We noemen dit
het meetkundig middelpunt van de vesting.
Alle gebouwen die bij de aanleg van de vesting
in de weg lagen, werden door de Spanjaarden
afgebroken zoals boerderijen, schuren en zelfs de
pastorie. Het kasteel en de oude middeleeuwse
kerk bleven overeind! Vanuit het midden van de
vesting lopen de straten naar de hoofdwal. Het
unieke hiervan is dat de straten in het verlengde
uitkomen op een bastion of een ravelijn. Het
huidige stratenpatroon is gebaseerd op een
meetkundig grondplan. In feite zijn er twee haaks
op elkaar geplaatste hoofdassen.
Men kan vanaf de Maas, via het kerkhofpad tot
café de Veldpoort kijken (dit is de as Jan van
Steffeswertplein/Veldstraat Oost/Nieuwendijk) en
vanaf de Beertuin kan men richting zuiden naar de
Hompesche molen kijken (dit is de as Molenweg
Noord en Zuid). Deze twee hoofdassen delen de
vesting in vier kwartieren. Elk kwartier is verdeeld
in drie wigvormige huizenblokken. Vanwege dit
stratenpatroon neemt de vesting Stevensweert
binnen de Nederlandse vestingsteden een
unieke plaats in. Andere vestingen hebben dit
stratenpatroon namelijk niet! We mogen daar met
recht trots op zijn. Dit is een prachtig erfgoed.
Om dit erfgoed aan de Stevensweertenaren en de
bezoekers te tonen is een vijfde van de voormalige
vesting teruggebracht, bestaande uit een hoofdwal,
een heel bastion en aan de kant van de Beertuin
een half bastion, een stukje gracht en een ravelijn.

