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Beste dorpsbewoners, 

Hierbij ontvangt u de tweede editie van onze nieuwsbrief. Er is door de fana-
tieke werkgroep hard gewerkt aan deze editie; en we zijn wederom trots op het 
resultaat. 

We hebben een passende naam gekozen uit de diverse inzendingen: 
“Stevenswee(r)tjes”. Hartelijk dank voor de diverse reacties. 
Er zijn zelfs twee dorpsbewoners die deze naam hebben voorgedragen: Arno 
van der Aa en Eric Reulen. Zij zullen ieder de waardebon, gesponsord door 
“Herberg Stadt Stevenswaert”, ontvangen.

Er worden drie edities huis-aan-huis én digitaal verspreid, daarna zal de nieuws-
brief alleen digitaal te ontvangen zijn. De ‘papieren versie’ wordt gesponsord 
door de Rabobank. We zijn hun hiervoor zeer erkentelijk, want hierdoor kan de 
nieuwsbrief beter onder de aandacht gebracht worden. 
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief kan via de link op de website van de 
dorpsraad: www.dorpsraadstevensweert.nl. 

De werkgroep heeft aangegeven dat als er 150 abonnees zijn, de digitale nieuws-
brief voortgezet zal worden. Momenteel zijn er al 90 personen die hebben aan-
gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat u zich 
aanmeldt, als u dat nog niet gedaan heeft.

De werkgroep blijft op zoek naar dorpsbewoners die willen meewerken aan het 
tot stand komen van onze nieuwsbrief. In het bijzonder zijn we op zoek naar 
collegae die interviews willen afnemen of artikelen willen schrijven. Aanmelden 
kan door een email te sturen naar: info@dorpsraadstevensweert.nl. Initi-
atieven, zoals deze, dragen bij aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Graag wensen we u veel leesplezier en hopen dat u de nieuwsbrief een warm 
hart toedraagt door u aan te melden voor deze nieuwsbrief.                               ◼

De nieuwsbrief-werkgroep. 

www.dorpsraadstevensweert.nl
Mailto:info@dorpsraadstevensweert.nl
Mailto:redactie@stevenswee(r)tjes
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De rijke cultuurhistorie van het Eiland in de Maas 
krijgt een extra parel aan het snoer: Kasteeldo-
mein Walburg komt tot leven! Na jarenlange 

voorbereidingen gaan Natuurmonumenten en Gemeente 
Maasgouw in dit kalenderjaar de herinrichting van het 
voormalige Walburg-landgoed tussen Laak en Stevens-
weert uitvoeren. Historische zichtlijnen worden hersteld, 
de contouren van de voormalige gebouwen worden weer 
zichtbaar gemaakt en aan de hand van diverse landschaps-
elementen wordt het terrein en dus ook de historie van 
Walburg beleefbaar gemaakt. 

Contouren zichtbaar
De eerste stappen in dit proces waren het verder informe-
ren van omwonenden tijdens een drukbezochte informa-
tie-avond en het gereed maken van het terrein voor de 
herinrichting. Die terreinklus heeft al gedeeltelijk voor de 
aanvang van het broedseizoen (15 maart) plaatsgevonden. 
Binnenkort volgt het rooien van de stobben, afvoeren van 
het groen en opschonen en egaliseren van het terrein. Ver-
volgens zullen er later dit jaar allerlei andere terreinwerk-
zaamheden plaatsvinden. De contouren van de voormalige 
tuinen en waterpartijen worden weer zichtbaar gemaakt 
en er wordt een indrukwekkende uitkijktoren op het ter-
rein geplaatst. Uiteindelijk kunt u vanaf het eind van dit 
jaar dit markante landgoed vrij bezoeken en beleven. 

Uiteraard gaan we de openstelling van Walburg op een la-
ter moment met elkaar vieren.

 In februari heb-
ben vrijwilligers 
van Natuurmonu-
menten de restan-
ten van de origi-
nele tuinmuren 
vrijgemaakt. Deze 
waren in de loop 
der tijd onder de 
grasbodem ver-
dwenen. De mu-
ren zijn goed her-
kenbaar in de 
prachtige Wal-
burg-maquette 
van het Streekmu-
seum. De nieuwe 
zichtbaarheid van de muren voorkomt dat de terreinvoer-
tuigen later dit jaar verdere schade aanbrengen aan deze 
unieke monumenten. Men gaat na of en op welke manier 
deze muren geconsolideerd moeten worden.

Drie onderdelen
Harald Meuwissen, projectleider van de Gemeente Maas-
gouw: “Via het project ‘kasteeldomein Walburg’ wordt 
voor velen een langgekoesterde wens ingewilligd: het op-
nieuw kunnen beleven van het voormalige kasteeldomein 
Walburg met haar rijke geschiedenis. We maken de ‘drie-
hoek’ van de vestingwerken in Stevensweert, de reeds ge-

restaureerde Hompesche Molen en het kasteeldo-
mein Walburg weer compleet. Deze drie 
onderdelen hebben een historie die zo innig met 
elkaar verweven is. Walburg wordt een extra pa-
rel aan een rijk snoer vol geschiedenis en cultuur. 
Parels die samen een ketting vormen door het wa-
terrijke en historische “Eiland in de Maas”. Wal-
burg wordt een ontspannen halte op de uitsteken-
de verbindingsroutes voor fietsers en 
wandelaars.“

Kennis en inzichten
Natuurmonumenten als grondeigenaar en de ge-
meente Maasgouw als projectleider pakken met 
financiële steun van de Provincie Limburg en het 
Prins Bernard Cultuurfonds het ambitieuze pro-

Kasteeldomein WALBURG komt weer 
tot leven

Tuinmuren vrijgemaakt.

Tuinmuren goed zichtbaar op maquette.
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ject aan. Belevingswaarde en landschappelijke waarden 
zijn bij elkaar gebracht in een ontwerp dat op brede steun 
kan rekenen. Bij dit project wordt ook gebruik gemaakt 
van de aanwezige kennis en inzichten van kenners uit de 
omgeving. Zo zullen via persoonlijke contacten de Wal-
burgse verhalen van omwonenden uit Laak en Stevens-
weert verzameld worden. Het Streekmuseum speelt hier-
bij natuurlijk een actieve rol. Natuurmonumenten en de 
Gemeente zullen gedurende dit projectjaar regelmatig 
over de voortgang van het project berichten.                     ◼

Namens de projectorganisatie, 
Paul Wijenberg, 

boswachter Communicatie en Beleven
Natuurmonumenten. 

(p.wijenberg@natuurmonumenten.nl) 
                                                                               

Het wapen van de voormalige 
zelfstandige gemeente Stevensweert
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Als u door Stevensweert wandelt, hebt u on-
getwijfeld aan de gevel van Café Richter, bie                         
Til aan de Markt, een wapenschild gezien. 

Wat stelt dit wapenschild voor? Er zijn nog twee plekken 
waar u dit wapen tegenkomt. Als u voor het museum staat 
en u richt uw blik naar boven naar het trapgeveltje, dan 

ziet u hetzelfde wapen in mergel 
uitgebeeld. Deze afbeelding is 
door weersinvloeden ietwat on-
duidelijk geworden. In de grond 
vóór het museum is de derde 
plek,  gelegd met verschillende 
soorten keitjes. Het wapen dat u 
links hiernaast ziet afgebeeld is 
de uitvoering van 1992.

In het wapen (verleend op 
26-11-1897) zien we op een rood 

vlak: elf zilveren blokjes, een dubbelstaartige leeuw van 
zilver met een gouden kroon. Op het blauwe vlak vier gou-
den korenaren in twee diagonale stroken. De geschiedenis 
van dit wapen is terug te voeren naar het geslacht van de 
heren van Pietersheim. Pietersheim was een heerlijkheid 
die bestaan heeft van de 11e eeuw tot 1794. De heerlijk-
heid werd genoemd naar het gehucht Pietersheim, met het 

kasteel Pietersheim waarvan 
de oudste vondsten teruggaan 
tot het laatste kwart van de 11e 
eeuw. De belangrijkste plaats 
in de heerlijkheid was echter 
het toenmalige dorp Lanaken 
(B), gelegen nabij Maastricht. 
De naam Domein Pietersheim 
bestaat nog. 

De leeuw in het wapen is ge-
nomen uit het stamwapen van 
dit geslacht de oudst bekende 
heren van Stevensweert. Uit 
dit geslacht was Hendrik van 

Pietersheim (1320-1357), heer van Stevensweert. 

 De herkomst van de koren-
aren is onbekend. Zij zouden 
kunnen duiden op de voor-
naamste bestaansbron: graan-
bouw. De vroegste bewoners 
op het eiland waren landbou-
wers, die de vruchtbare akkers 
bewerkten. De vruchtbaarheid 
was te danken aan de regel-
matige overstromingen van de 
Maas. Deze vruchtbare afzet-
ting langs een rivier werd Wer-

de genoemd. En als daar eind 13de eeuw de naam van de 
patroonheilige van de parochie (St. Stephanus) aan wordt 
toegevoegd ontstaat de naam St. Stevensweert, later Ste-
vensweert. 

Op 1 januari 1991 verloor Ste-
vensweert zijn zelfstandigheid 
en vormde vanaf 1991 samen 
met Ohé en Laak, Linne, Maas-
brachtbeek en Maasbracht de 
gemeente Maasbracht. Het ele-
ment de leeuw werd toegevoegd 
aan het wapen van de gemeente 
Maasbracht.                               ◼                                                           

Stamwapen 
geslacht Pietersheim

In de koffie Hag
album ca. 1930

Uitvoering 1992
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rno van der Aa vervolgt zijn verhaal. Het is 
zondag 29 juli 2018. Mijn geplande vertrek is 
aanstaande en het afscheid met mijn dierba-
ren verloopt op een aangename fijne manier, 

gezamenlijk gaan we te voet naar het treinstation in Echt 
vanwaar ik alleen verder naar Maastricht afreis om de vol-
gende dag, 30 juli mijn eerste ‘officiële’ etappe te starten. 
In 2010 was op de Sint Pietersberg het eindpunt van mijn 
gelopen Pieterpad waarbij ik toen al wist dat daar het be-
ginpunt van mijn tocht naar Rome zou zijn. Op dat punt 
‘raakt’ het langeafstandswandelpad de Grande Randon-
nee no5 (GR5/E2) het Pieterpad en loopt vanuit Hoek van 
Holland naar Nice (Fr) en wordt grotendeels gemarkeerd 
met de bekende wit-rood markeringen, op de foto het naar 
rechts wijzend bovenste bord en rechts daarvan in het 
blauw E2 (Europese wandelroute).

De eerste etappe
U zult begrijpen dat de GR5/E2 de route is die ik ga vol-
gen, althans tot ongeveer de helft van mijn totale traject 
wat betekent dat ik in de buurt van Pontarlier (Fr) over-
stap op de Via Francigena route die hier de GR5 kruist, 
maar hierover later meer. De veel gebezigde uitspraak dat 
vele wegen naar Rome leiden zal u niet vreemd zijn, edoch, 
maar eentje daarvan is de mijne en laat elke variant ook 
voor wat hij is. Met een ietwat unheimlich gevoel in m’n 
buik sta ik maandagmorgen 30 juli bij het uitzichtplatform 
van de ENCIgroeve, het gaat nu echt beginnen…

De eerste etappe brengt me naar Visé, een afstand van 
ca. 33 km en ik hoor u denken: “Maastricht-Visé is toch zo 
ver niet?!” En dat klopt, ware het niet dat de GR niet de 

In 105 dagen te voet van 
Stevensweert naar Rome (deel II)

 Vele wegen leiden naar Rome …..
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kortste route neemt maar de meest landelijke en langs het 
pittoreske buitengebied voert, zo ver mogelijk weg van 
drukke wegen wat het dus bijzonder prettig maakt om te 
belopen, maar dus wel meer km’s bevat dan een recht-
streekse verbinding naar Visé. Wat in grote lijnen in het 
verschiet ligt op de eerste helft van mijn tocht zijn succes-
sievelijk Wallonië met zijn dichtbeboste Ardennen lang-
zaam overgaand door het mooie dal van rivier de Our in 
Luxemburg die uitmondt in de Sûre. Het vervolg leest u in 
deel III in de volgende Nieuwsbrief.                                    ◼

Op 16 februari 2019 heropende Maikel Vlees-
houwers het Aod Kloaster. Als Grand Café 
zet hij de vernieuwde horecazaak voort. Over 

de ontstaansgeschiedenis van dit pand is het volgende te 
vertellen. Op 27 april 1859 willigde de gemeenteraad van 
Stevensweert, onder voorzitterschap van burgemeester J. 
Dinraths, een verzoek in van het echtpaar Houben-Galiart 
tot het oprichten van een woning. Het beroep van Hen-
ricus Marcellus Houben was graanhandelaar. Het echt-
paar kreeg 13 kinderen. Het nieuw gebouwde huis aan 
de markt omvatte naast een tuin ook enkele stallen. De 
plaats waar men de woning wilde bouwen, lag midden in 
de vesting, recht tegenover de Hoofdwacht op een tot dan 
toe onbebouwd gedeelte van de markt.

De voorgevel van het grote en statige huis kreeg een 
symmetrische indeling: een met hardsteen omlijste voor-
deur met bovenlicht en aan weerszijden daarvan twee 
grote ramen. Op de eerste verdieping zetten vijf ramen 
deze indeling voort. Het huis kreeg een vrijwel identiek 
uiterlijk als de er tegenover gelegen woning van de familie 
Galiart, Markt 2 dat enkele jaren eerder was gebouwd. De 
familierelatie zal hier niet vreemd aan zijn geweest.

In 1927 werd het grote huis met aangehorigheden 
overgenomen door de zusters Franciscanessen van Hey-
thuysen. Deze congregatie werd gesticht door Catharina 
Daemen uit Ohé en Laak (1787 - 1858), bekend onder 
haar kloosternaam Moeder Magdalena. Op 8 augustus 
namen de eerste vier zusters hun intrek in Stevensweert. 
Later voegden zich er nog twee zusters bij; één werd 

De geschiedenis van het Aod Kloaster 
(deel I)

A
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hoofd van de meisjesschool en één zuster was bestemd voor 
de naaischool en nam ook de zorg voor de zieken op zich.  

Op 2 september werd een eigen kapel in gebruik geno-
men. Deze had men ingericht op de eerste verdieping van 
het huis (achter de 3 linker ramen). Elke morgen waren er 
twee missen, gedaan door de rustende pastoors Houben en 
Willinck. Ook was er een kleine sacristie en een biechtstoel. 
Op 24 november 1927 kwam er nog een wijkzuster bij. Op 
de plaats van de stallen (links naast het huis) werd een “be-
waarschool” gebouwd welke op 14 februari 1928 startte met 
38 kleuters. Boven de kleuterschool waren de slaapvertrek-
ken van de zusters (de zgn. chambrettes). Deze waren vanaf 
de eerste verdieping van het huis bereikbaar via een lange 
gang over de hele lengte van het huis.                                    ◼

Naar gegevens van H.G.M. Rutten

Het Oad Kloaster anno 1925

“We hadden op school een middag en konden uit 4 
beroepen kiezen en dat was super leuk, al die be-
roepen. Je kon kiezen uit de zorg, 3D-printen op de 

computer, systeembeheerder en de melkveehouderij. De 
ouders vertelden daarover.

Over de 3D-printer. We moesten zelf een ontwerp 
maken van een dobbelsteen en je mocht kiezen uit ver-
schillende vormen, namen of puntjes op de dobbelsteen. 
Het is best lastig om te doen, want het is priegelwerk. Het 
is wel leuk.

Over de systeembeheerder. We gingen een web-
site maken en daarvoor moesten we een blaadje overty-
pen met rare tekens en letters. We hadden ook geleerd 
hoe je een link kon maken naar een andere website. En 
dan kon je dat naar een website waar je meer informatie 
kon vinden. En die website kon je dan ook nog online zet-
ten.

Naar de melkveehouderij. We gingen rondlopen 
op de boerderij en dan werd het uitgelegd wat de jongste 
en de oudste was. En toen mochten we kijken hoe ze ge-
molken werden en in zo`n ton zat melk in. Op zo’n trap-
petje kon je erin kijken. Je  mocht melk proeven en kaas 
proeven. En toen kreeg je een knutselwerkje en daar kan 
je een melkpak van maken. Er was een kalfje geboren en 
dat was de jongste van alle koeien.

Over de zorg. Er ging iemand vertellen over mensen 
die slecht kunnen lopen en slecht konden schrijven met 
hun handen. Die ook niet meer zo goed kracht konden zet-
ten en soms niet meer zo goed lopen. Er zijn testjes voor 
de mensen om te kijken of de mensen nog goed ter been 
zijn of nog goed kracht kunnen zetten en te schrijven. Wij 
mochten de testjes doen. We moesten handschoenen aan 
en toen gingen de handen trillen en daar moesten we mee 
tekenen en schrijven. Het is best wel jammer dat oude 
mensen niet meer zo goed kunnen. Je kunt ze dan hel-
pen.”                                                                                      ◼

De Maasparel beroepenmiddag
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VRIJWILLIGER GEZOCHT
De Wensbus Maasgouw is op zoek naar een vrijwilli-
ger voor de functie van coördinator. Deze onderhoudt 
samen met andere coördinatoren het contact tussen 
chauffeurs en bestuur, beantwoordt vragen en lost klei-
ne problemen tijdens het  rijden  van de wensbus op.

Meer informatie is te verkrijgen bij Wim Frenken, 
telefoon 0475-219275 of 06-23310818.

www.wensbusmaasgouw.nl
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1. Wat is uw naam?  
Jan-Willem van de Griendt.

2. Waar bent u geboren? 
Ik ben in Den Bosch geboren en na een paar jaar zijn we 
met het gezin naar Venlo verhuisd en daar heb ik de  lage-
re- en middelbare school doorlopen.

3. Wat wilde u later worden toen u een klein jongetje 
was?  
Als klein jongetje wilde ik 
geen brandweerman of 
politieman worden, maar 
ik droomde ervan om vis-
ser op zee te zijn.

4. Wat voor opleiding heeft u?  
Mijn studie heb ik gevolgd in de stad Groningen. Ik ben 
afgestudeerd als fysiotherapeut.

5. Wat doet u nu?
In november 1981 ben ik met een praktijk voor fysiothera-
pie in Stevensweert begonnen en werk er nu 37 jaar met 
veel plezier.

6. Wat is uw specialiteit?
De praktijk is een solo praktijk en is gevestigd op de Mo-
lenstraat Noord 7 te Stevensweert. Ons motto is: individu-
ele behandelingen en persoonlijke aandacht. De behande-
lingen zijn geen groepstherapie maar één op één met 
persoonlijke aandacht. U kunt bij ons terecht met of zon-
der verwijzing, ook in de avonduren. Onze kracht ligt in het 
- op maat - optimaliseren en stimuleren van het menselijk 
functioneren in relatie tot het bewegen individueel / per-
soonlijk bepaald. Mocht u niet in staat zijn om naar de 
praktijk te komen dan kan er ook een behandeling aan huis 
plaats vinden of met vervoer vanuit Stevensweert gebracht 
worden naar de praktijk op de Molenstraat Noord nr. 7.

7. Wat is zo bijzonder aan uw beroep?
Het is fijn om de persoon met de klacht of beperking zo 
optimaal mogelijk te begeleiden zodat het herstel een func-

Bij ons in Stevensweert
10 vragen aan bewoners over beroep of hobby

tionele waarde heeft zowel lichamelijk als op sociaal gebied  
in de omgang met zijn of haar leefomgeving. Revalidatie 
na total knee en heup zijn voor veel mensen heden ten 
dage  weer  een  verbetering van de kwaliteit  van bewegen 
en het gemakkelijk ouder worden. Tegenwoordig is er een 
verschuiving  van de jeugd naar de ouderen wat behande-
ling betreft; door het ouder worden kunnen preventie  en 
bewegen een positieve bijdrage leveren. Ouderen die lan-
ger thuis wonen en meer op zichzelf zijn aangewezen, kun-

nen door conditieverbete-
ring dagelijks oefenen met 
een oefenschema en door 
o.a. een valpreventie een 
veiligere oude dag hebben. 

De meeste voldoening  krijg 
je als je na een behandeltraject het van te voren beoogde 
einddoel in een goed resultaat hebt omgezet. Dat kan va-
rieren van een aandoening van het bewegingsapparaat, 
een sportblessure, chronische pijn of een goed resultaat na 
een revalidatie van een complex probleem. Na 37 jaar fy-
siotherapeut in Stevensweert te zijn ervaar ik  het 
meegroeien van de jeugdige patiënt van 1981 toen ik ge-
start ben tot het begeleiden van die mensen die nu  ouder 
zijn geworden en weer een andere problematiek ondervin-
den als toen. De jeugd begeeft zich meer en meer naar de 
sportschool om zijn of haar lichamelijke conditie op peil te 
brengen en te houden. 

8. Zijn er ook minpuntjes?
Het minst blij tegenwoordig wordt iedereen die in de zorg 
werkt van de duidelijk bepalende en beperkende  macht 
van de ziektekostenverzekeraars en de administratieve ex-
tra belasting  die we  in de dagelijkse reportage moeten 
maken. Wij zouden die tijd meer willen gebruiken voor de 
daadwerkelijke hulp.

9. Wat is uw hobby?
Mijn grote hobby is fotograferen. Als jongetje van een jaar 
of 10 mocht ik af en toe een foto maken met het toestel  
(uit 1956) van mijn vader. Met de komst van de digitale 
fotografie is voor veel mensen en mezelf de extra mogelijk-
heid geschapen om veel te oefenen. Een voorkeur heb ik 
niet, maar ik fotografeer graag de natuur rond Stevens-

Nieuwsbrief nr. 2 - mei 2019Stevenswee(r)tjes
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weert en van alle activiteiten in ons dorp; denk hierbij o.a. 
aan de Harmonie, de schutterscompagnie (foto m.), het 
kindervakantiewerk en kaarsenfeest. Een van mijn lieve-
lingsfoto’s is gemaakt in het Weerterbos waar koetsen met 
paarden in de herfst te zien zijn; de kleuren en de atmo-
sfeer die die foto uitstraalt zorgen ervoor dat je het ‘voelt’ 
en kunt zien. Een tip voor het fotograferen: zorg ervoor dat 
je onderwerp er goed en vol in beeld opstaat, de achter-
grond vult zich vanzelf wel  in, probeer niet die hele berg in 
Oostenrijk en de mensen in beeld te krijgen want dan wor-
den de mensen stipjes.

10. Wat doet u in uw vrije tijd?
Sportief ben ik actief met tennis en ik maak graag met 
mijn motor op de zondagmorgen een toertje door het zui-
den, door de Ardennen en de Eifel.                                       ◼
                                                                          

Met vriendelijke groet

J-W van de Griendt
Molenstraat Noord 7

6107 BJ Stevensweert
tel: 0475-551963

www.fysiovandegriendt.nl

Algemene Vergadering 13 mei 2019
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Interesse in „Stevenswee(r)tjes“? 
Meld je dan snel aan voor deze digitale 

nieuwsbrief. Je ontvangt deze dan automatisch 
ieder kwartaal gratis in je mailbox. Inschrijven 

kan op de website van de dorpsraad: 
www.dorpsraadstevensweert.nl

J-W (m.) bij de schutterscompagnie 

Op 13 mei vond de algemene vergadering van de 
dorpsraad plaats.

Onze dorpsgenoot de heer Harrie Rutten verzorgde een 
keurige presentatie over hoe om te gaan met AED’ s en de 
locaties waar ze geplaatst zijn in ons dorp. De aanwezigen 
hebben deze bijdrage van de heer Rutten als zeer waarde-
vol ervaren.

Zoals jullie weten is er de afgelopen periode hard gewerkt 
aan ons dorpsontwikkelplan (DOP). Tijdens deze avond 
werd het dorpsontwikkelplan (DOP) officieel overhan-
digd aan de wethouder de heer Lalieu van onze gemeente. 
De heer Lalieu was lovend over de manier waarop het 
DOP tot stand was gekomen en heeft de toezegging ge-
daan dat de gemeente zal participeren in de verdere uit-
voering van dit plan. 

Een speciaal woord van dank was er voor de voorzitter 
van de werkgroep Bert Kaumo. Het plan is deze avond al 
inhoudelijk besproken in kleinere groepen en er zijn af-
spraken gemaakt hoe we in samenwerking met de dorps-
bewoners de voorgestelde onderwerpen verder uitwer-
ken.

Het Dorpsontwikkelplan is te downloaden via de 
site van de nieuwsbrief. Daarnaast zal er een handzame 
flyer huis-aan-huis verspreid worden.                               ◼                                       
                                                               

www.fysiovandegriendt.nl
www.dorpsraadstevensweert.nl
www.dorpsraadstevensweert.nl/dorpsontwikkelingsplan-dop/
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In Stevensweert wonen meer dan 1.600 mensen, 
die allemaal hun eigen talenten kunnen ontwik-
kelen. Zo zijn er enkele jeugdigen die op het mu-

zikale vlak al heel veel bereikt hebben en zich in de toe-
komst nog meer kunnen verrijken.  

Een van die talenten die we in deze nieuwsbrief  “In 
het zunke” zetten is Oscar Schmidt, 
geboren in Stevensweert op 3 maart 
2004. Hij bespeelt de ‘kleine trom’ 
bij de Schutterskompagnie Sint Ro-
chus.  Vanaf zijn 7-de jaar is hij lid 
van deze vereniging en maakt hij 
muziek, eerst op de blokfluit, later 
op de kleine trom. Waarom heeft hij 
gekozen voor het maken van muziek 
en het bespelen van de kleine trom? 
Hij leeft voor de muziek, het beoefe-
nen heeft voor hem een ontspan-
nende functie bij het studeren en je 
krijgt een bepaalde band door het 
bespelen van een bepaald instru-
ment, daarom is het erg persoonlijk, 
want de een houdt hier van en de an-
der luistert naar of maakt liever andere muziek. 

Ook de keuze van het instrument is persoonlijk.  Heel 
vaak is het ‘samen spelen’ heel belangrijk, terwijl je bij 
deze vereniging ook nog te maken krijgt met het bespelen 
van het instrument en het-in-de-maat lopen. Dit bete-
kende vooral in het begin veel oefenen in groepsverband 
en goed opletten. Het OLS is telkens weer iets nieuws, 
volgens Oscar een happening, iets heel aparts. Het heeft 
te maken met de Limburgse cultuur en is daar een onder-
deel van en moet behouden blijven. 

Iedere schutterij heeft en een eigen stijl, eigen kleding 
en eigen muziek. Telkens weer staat hij versteld van de 
mogelijkheden van iedere schutterij. 

Half maart heeft hij deel genomen aan het Limburgs 
Kampioenschap en door het behalen van 85 punten mag 
hij op 22 juni aanstaande mee doen aan het Nederlands 

kampioenschap, dat in Helden ge-
houden wordt. Dat wordt een uitda-
ging. Voor veel extra oefening heeft 
hij eigenlijk te weinig tijd, want hij 
heeft een druk leventje, zoals hij 
zegt. Toch heeft hij goede moed en 
denkt de vereiste punten te krijgen. 
Vanaf het begin heeft hij les gehad 
van Henrie Geelen, die hij een goede 
leraar vindt en waar hij intussen een 
goede band mee heeft opgebouwd. 
De Schutterskompagnie Sint Rochus 
heeft altijd goed gezorgd voor de 
jeugd van de drumband en hun in-
dividueel begeleid. Daar heeft Oscar 
geen klagen over.

Oscar zit in Maaseik op school en 
is bezig met het 3de jaar Wetenschappelijk onderwijs. 
Zelf zegt hij dat hij niet altijd precies in de maat loopt op 
school en niet altijd het braafste jongentje van de klas is 
maar hij kent zijn grenzen, hij voelt zich hier goed bij en 
dat vindt hij het belangrijkste. De geroemde discipline in 
België komt hem wel goed uit en daar heeft hij geen of 
weinig moeite mee in zijn ontwikkeling naar de volwas-
senheid. Daar hoort ook een eigen visie op de toekomst 
en de wereld bij. Hij weet in elk geval wat hij wil.         ◼                                                                          

                                                                  

In het zunke

Afgelopen jaar zijn geweldige vissteigers geplaatst op de Meerse 
Kamp te Stevensweert. Naar aanleiding hiervan heeft Hengelsport 
vereniging „De Snoek Stevensweert“ besloten om voor de jeugd, 

jonger dan 14 jaar een gratis Jeugdvergunning te verstrekken. Hiermee 
mag op de Meerse Kamp gevist worden met maden, wormen, brood, deeg 
of maïs. Twee maal per jaar wordt u geïnformeerd door Sportvisserij Ne-

derland over de voordelen van de (Jeugd)Vispas en 4 maal per jaar ont-
vangt u gratis het “Stekkie magazine”. 
Hoe kun je aan de gratis Jeugdvergunning komen? Ga naar de site van HSVDe Snoek: 
https://desnoekstevensweert.mijnhengelsportvereniging.nl/ en vraag hier de gratis Jeugdvergunning aan.             ◼

Gratis Jeugdvergunning Meerse Kamp
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