
1

Nieuws vanuit de dorpsraad - Stand van zaken dorpsontwikkelplan
Uitnodiging nieuwjaarsborrel - Themaboek ‘75 jaar bevrijding’

Tijdelijke tentoonstelling ‘75 jaar herdenken bevrijding’ 
Kaarsenfeest - Rabo ClubSupport in Stevensweert
Zeilen op hoog niveau - RKVV jubileumjaar 2020

Voettocht naar Rome (IV) - Walburg komt weer tot leven!
Interview met backpacker Jeanique Tonnaer

 STEVENSWEE(R)TJES Nieuwsbrief # 4 - december 2019



2

 STEVENSWEE(R)TJES

Nieuws vanuit de dorpsraad

Nieuwsbrief # 4 - december 2019

Inloopspreekuur dorpsraad.
De dorpsraad wil graag haar zichtbaarheid vergroten en 
van gedachten en mening wisselen met de dorpsbewo-
ners. Elke eerste maandag van de maand van 19.30 uur 
tot 20.30 uur hebben we hiervoor gereserveerd. Twee 
dorpsraadleden zullen u dan te woord staan.  
We starten in februari 2020. 
Eerste inloopspreekuur:   
Maandag 3 februari 2020
Tijdstip: 19.30 uur tot 20.30 uur 
in “Grandcafé ‘t Aod Kloaster”

Stevensweert preventieapp.
De heer Rob Foppen heeft te kennen gegeven dat hij 
stopt met het beheer van deze app. 
Meer info hierover vindt u op de website onder Projec-
ten > Buurtpreventie.  
Graag willen we Rob bedanken voor zijn inzet. Aanmel-
den voor deze app is mogelijk bij de nieuwe beheerder 
Maikel Vleeshouwers, tel.:  06-164 902 87.  

Facebook “Vestingstadje Stevensweert”.
Naast de site van de dorpsraad zijn we nu ook te vinden 
op facebook. De facebookpagina “Vestingstadje Ste-
vensweert” van Marcus Schmidt is door de dorpsraad 
overgenomen en we behouden deze mooie naam. 
Graag willen we Marcus hartelijk bedanken voor het be-
heer van deze pagina. De nieuwe beheerster is Xaviera 
Buron Klose en u kunt de pagina vinden op https://
www.facebook.com/vestingstadje/

“STEVENSWEE(R)TJES“ 
is een uitgave van de 
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Inschrijven nieuwsbrief

Er verschijnen in totaal vier 
‘papieren versies’ van deze 
Nieuwsbrief. Daarna zal de 
Nieuwsbrief alleen nog in digi-
tale vorm verschijnen.  

Wilt u op de hoogte blijven? 
U kunt zich voor de Nieuws-
brief inschrijven op de site van 
de dorpsraad: www.dorpsraad 
stevensweert.nl. Graag zien we 
uw inschrijving tegemoet. 

Alle Nieuwsbrieven zullen altijd 
digitaal te lezen zijn op de site 
van de dorpsraad.

Mailto:info@dorpsraadstevensweert.nl
www.dorpsraadstevensweert.nl/buurtpreventie/
https://www.facebook.com/vestingstadje/
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In 2018 en 2019 hadden we een zeer succesvolle nieuwjaarsborrel. De initiatiefnemers proberen een oude traditie 
vast te houden door voor het derde jaar de nieuwjaarsborrel te organiseren. We willen alle inwoners graag de gele-
genheid geven hieraan deel te nemen. 

Daarom nodigen wij u allen van harte uit om op 
zaterdag 4 januari  2020 vanaf 19.00 tot 20.30 uur 

in  “Grandcafé ‘t Aod Kloaster”
elkaar Nieuwjaar te komen wensen. 

Om het geheel extra cachet te geven zal, voorafgaand aan de borrel, om 18.00 uur de H. Mis in de St. Stephanuskerk opge-
luisterd worden door harmonie St. Stephanus (onder voorbehoud) en zangvereniging De Maasgalm. Hierbij is natuurlijk 
ook iedereen welkom! We wensen u allen alvast fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2020.

Uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel

2020

Ons DOP hebben we mogen presenteren aan het College van burgemeester/wethouders 
en ambtenaren. Het was een constructieve bijeenkomst waarop we afspraken hebben 
gemaakt, hoe we dit DOP verder zullen uitvoeren. We zijn heel blij dat we als partner 

kunnen rekenen op de steun van de gemeente.
We hebben een aantal werkgroepen samengesteld en zijn verheugd dat we de bemensing hier-
voor geregeld hebben gekregen. Er zijn 5 werkgroepen actief:  Voorzieningen, Sociaal klimaat, 
Wijk- en Groenbeheer, Verkeer, Recreatie Toerisme en Sport. We bedanken de werkgroep-
deelnemers voor hun eerste inzet en wensen hun succes met de voortgang. Natuurlijk zijn we 
nog op zoek naar dorpsbewoners die deze werkgroepen willen versterken. Vele handen maken 
immers licht werk en levert verbinding op. Opgave kan via de site van de dorpsraad door het 
contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@dorpsraadstevensweert.nl.  

Daarnaast is het activiteitenplan van de “Kerngroep Stevensweert 2033” gekoppeld aan het DOP. (De vesting Stevens-
weert bestaat in 2033 namelijk 400 jaar). Momenteel hebben ze drie activiteiten die ze aan het uitvoeren zijn: straat-
naamborden (toevoeging uitleg over de naam onder het straatnaambord), 80 gemarkeerde gebouwen voorzien van een 
schildje met eigen beeldmerk en het knotten van de wilgen langs de Oude Maas. Via onze site, de digitale nieuwsbrief en 
facebook zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zie voor meer info over de “Kerngroep Stevensweert 
2033” de Appendix op pagina 14 van het DOP-boek op www.dorpsraadstevensweert.nl onder ‘DOP – het Dorps-
ontwikkelplan’.

Stand van zaken Dorpsontwikkelplan 

www.dorpsraadstevensweert.nl/dop-het-dorpsontwikkelplan
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Themaboek 75 jaar bevrijding

 In het kader van 75 jaar bevrijding geeft de historische vereniging AMICI INSULAE een 
boek uit met als titel:

75 JAAR BEVRIJDING - 
VERHALEN ROND DE OORLOG OP HET EILAND IN DE MAAS

Over evacuatie, gevallen voor volk en vaderland, neergeschoten vliegtuigen, verhalen van 
verzet, bombardement van Montfort en ’t Reutje, over burgerslachtoffers, dagboeken en 
opstellen, unieke documenten en persoonlijke verhalen, over schade en wederopbouw.

Quotes: 
‘Wekenlang in dezelfde kleren: vuil, vies en stinken’
‘Onderweg waren we bang dat er weer granaten zouden vallen’
‘Engelse bommenwerper stort neer te Ohé en Laak’
‘Twee dagen per trein met 80 personen in een veewagon op weg naar Friesland’
‘Fluisterend gaat het door het dorp: ”de Grüne Polizei”’
‘De verzetslijn liep van Wessem, Maasbracht en Stevensweert naar bevrijd België’ 

- Uitgifte 21 december 2019 -  

Voor verdere informatie betreffende het boek zie de website www.amici-insulae.nl.

Kosten boek:
O Leden Amici Insulae (op vertoon van ledenpas)  €    5,-  
O Inwoners Stevensweert en Ohé en Laak  (identificatieplicht)  €  10,- 
    Na 1 maart  €  19,95 
O Overige   €  19,95 
O Per post: de kosten van het boek + portokosten

Reserveren:
Reserveren is mogelijk per e-mail naar secretarisamiciinsulae@ziggo.nl - (betaling volgt bij ontvangst).

Het boek kunt u verkrijgen: 
*  op de dag van uitreiking 21 december 2019, na de opening van de tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding’ en 

de presentatie van het boek.
*  in het museum te Stevensweert  op 22 / 25 / 26 / 29 december en 1 januari van 13:00 uur – 16:00 uur.
*  op de zondagen in de maanden januari en februari 2020 in het museum te Stevensweert van 13:00 uur – 

16:00 uur.
*  na 1 maart in het museum te Stevensweert tijdens openingstijden van 13:00 uur – 16:00 uur.

Nieuwsbrief # 4 - december 2019Stevenswee(r)tjes

http://www.amici-insulae.nl
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Tijdelijke tentoonstelling “75 jaar Herdenken Bevrijding Eiland in de Maas”.

Deze tentoon-
stelling wordt 
gehouden in 

het Trefcentrum, te be-
reiken via het museum 
in Stevensweert. 

De belangrijkste thema’s zijn:
•  In de filmzaal van het museum: film van de Operatie 

“Black Cock” januari 1945. Deze film van ca 45 mi-
nuten houdt verband met “De Slag om de Roer Drie-
hoek”, die mede bepalend was voor de bevrijding van 
Midden Limburg en dus ook voor Ohé en Laak en 
Stevensweert.

•  Voorwerpen, foto’s en documenten die verband 
houden met de diverse fases van WO II: met o.a. 
als thema’s: mobilisatie en Duitse inval, bezetting, 
luchtoorlog, verzet, evacuatie, bevrijding, oorlogs-
slachtoffers, oorlogsschade en herdenken. 

•  Openingstijd van de tijdelijke tentoonstel-
ling: telkens van 13.00 – 16.00 uur. In het 
Trefcentrum op 22, 25, 26 en 29 december 
2019 en 1 januari 2020.  Aansluitend in afge-
slankte vorm in de filmzaal van het museum 
van januari t/m maart op zondag; van april 
t/m 1 juni elke donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag. Bezoekers aan de tentoonstelling ont-
vangen vanaf 22 december –zolang de voorraad 
strekt- het gratis boekje met de nieuwe fietsroute 
van 11 km in Ohé en Laak en de bewegwijzerde 
historische wandelroute in Stevensweert. 

Opening op 21 december 2019 om 14.00 uur 
in de St. Stephanuskerk in Stevensweert.

•  Het bestuur van Amici Insulae zal bij deze 
gelegenheid hun gedenkboek in het kader 
van 75 jaar Bevrijding toelichten en aanbie-
den.  Dit boek wordt te koop aangeboden; 
zie info hierover op voorgaande pagina.

•  Het bestuur van het museum Stevensweert 
/ Ohé en Laak zal toelichting geven op de 
tentoonstelling.

•  Burgemeester S. Strous (de gemeente is 
hoofdfinancier van de activiteiten), zal de 

openingshandeling ver-
richten en daarbij het 
woord voeren. Aan-
sluitend zal pastoor L. 
Creemers het woord 
voeren over ‘75 jaar 
Herdenken’.

•  De toespraken worden afgewisseld met twee live mu-
zikale intermezzo’s.

Nieuwe fietsroute vanaf het museum in Stevensweert, over 
Ohé en Laak van ca 11 km.
Deze route wordt in december 2019 voorzien van 10 pane-
len met foto’s en tekst over bijzondere plekken / gebeurte-
nissen, die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens WO 
II. De route met 10 panelen zal tot eind 2020 beschikbaar 
blijven om te verkennen.

Bestaande bewegwijzerde historische wandelroute door de 
kern van Stevensweert. 
Deze route van ca. 1,5 km zal in december 2019 voorzien 
worden van 10 panelen met foto’s en tekst over bijzondere 
plekken / gebeurtenissen, die een belangrijke rol hebben 
gespeeld tijdens WO II. De panelen zullen tot eind 2020 
beschikbaar blijven om te verkennen.

Namens het bestuur en de werkgroep
John van Engelen
voorzitter

De bevrijdingsoptocht in het ‘Eiland in de Maas’ in 1945. 
“Leve ons vorstenhuis”
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Op 13 december wordt voor de 21ste keer het 
Kaarsenfeest georganiseerd. Een gesprek 
met Jo Heuts, de voorzitter van de stichting 

Kaarsenfeest Stevensweert, die in 2006  Joep Cuijpers op-
volgde.. Hij was toen nog werkzaam als directeur in een 
verpleeg-verzorgingstehuis in Heerlen. Het omgaan met 
mensen was dus niet zo vreemd. Het comité bestaat uit 12 
personen, de geledingen zijn duidelijk omschreven in de 
statuten.

Welke werkgroepen worden gevormd:
- De muziekcommissie, die de contacten onderhoudt 

met koren en muziekgezelschappen en zorgt voor het ge-
hele muziekgebeuren.

- De werkgroep “PR” voor de jaarlijkse reclame in 
weekblaadjes en het verspreiden van folders en flyers.

- Ook is het de taak van een werkgroep om uit de kos-
ten te komen door de verkoop van drank en wafels en de 
zelf gemaakte kerststukjes. De kinderen kunnen en mo-
gen overigens zelf ook hun eigen kerststukje maken op het 
plein.

- De groep “Trefcentrum” is belangrijk omdat juist 
daar een ‘levende’ kerststal getoond kan worden. Ieder jaar 
weer opnieuw is het moeilijk om een baby te kunnen laten 
zien, maar wonderwel lukt dat vaak.

Dit is slechts 
een gedeelte van 
het aantal vrijwil-
ligers, want ook 
de leden van Am-
brosius, de brand-
weer, de EHBO en 
de mensen die op 
het Jan van Stef-
feswertplein wo-
nen, werken mee 
om deze avond te 
laten slagen. Jo 
spreekt met veel 
lof over een en-
thousiaste groep, 
die zich al meer 
dan 20 jaar, op 
vrijwillige basis, 

inzet om mee te werken aan een geweldige sfeer en daar 
mee Stevensweert op een positieve manier op de kaart zet. 

Hij benadrukt dat hij vooral het communiceren met 
alle betrokkenen belangrijk vindt. Dit jaar doen ook de 
kinderen van “Ut Kerreraad” mee door sterren in de kerst-
boom te hangen. Jo vindt dat je vooral de kinderen moet 
laten zien hoe belangrijk dit voor een dorp is.

  
Vaak komen de mensen van buiten Stevensweert eerst 

kijken en vooral luisteren, daarna dienen de koren zich aan 
en vragen om te mogen optreden. Daarom kan hij nu al 
zeggen dat het programma voor 2020 en 2021 al bijna ge-
heel vol is. Toch moet de werkgroep rekening houden met 
het aanbod, want het optreden is gebonden aan bepaalde 
eisen. De concerten mogen beslist niet langer duren dan 
30 minuten, de muziek moet aangepast zijn aan de ad-
vents- en kersttijd en een bepaald niveau hebben, dus de 
kwaliteit moet gewaarborgd zijn.  

Gezien het feit dat er een groot aanbod is van koren en 
muziekgezelschappen, door het groot aantal kinderen dat 
betrokken wordt door de medewerking van “Ut Kerreraad” 
en de kinderen bij de levende kerststal lijkt de toekomst 
gewaarborgd te zijn. Zo’n feest geeft aan dat het kleine Ste-
vensweert erg groot kan zijn.

Kaarsenfeest 2019

Sfeerbeeld kaarsenfeest Stevensweert.

Nieuwsbrief # 4 - december 2019Stevenswee(r)tjes



7

Rabobank Roermond-Echt heeft in november                
€ 200.000,- uitgekeerd tijden de Rabo ClubSup-
port actie aan de deelnemende verenigingen en 

stichtingen in het werkgebied van de bank. Leden van de 
Rabobank ontvingen gedurende de stemperiode ieder 5 
stemmen die ze uit konden brengen op de deelnemende 
verenigingen en stichtingen. Dit waren en 428 in totaal, 
waarvan 9 verenigingen in Stevensweert. Op deze manier 
laat de Rabobank haar leden mee beslissen over het ver-
delen van het maatschappelijk dividend. Op 4 plaatsen 
werden de cheques uitgereikt tijdens een feestelijke avond 
waar zowel de leden van de bank als vertegenwoordigers 
van de deelnemende verenigingen en stichtingen voor wa-
ren uitgenodigd.

Voor Stevensweert vond deze avond plaats in de Spil 
in Maasbracht. Musicalster en zangeres Suzan See-
gers reikte de cheques uit en na afloop was er nog een 
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De 
9 clubs uit Stevensweert die meededen haalden in to-
taal een bedrag van € 5.291.07 op. Amice Insulae haal-
de zelfs in de gemeente Maasgouw het podium met 
een 3e plek, Chantal Kortenray mocht de cheque van  
€ 1.171,20 in ontvangst nemen.

RABO ClubSupport in Stevensweert

Een overzicht van de deelnemers uit Stevensweert:

Naam vereniging      Bedrag  Aantal stemmen
Amici Insulae  € 1.171,20  170
Harmonie St. Stephanus  € 799,17  116
Stg. Kindervakantiewerk  € 633,83  92
De Zonnebloem afd. Maasgouw Terra Mosa  € 626,94  91
Schutterscompagnie St. Rochus     € 620.05  90
Streekmuseum Stevensweert  € 461,59  67
T.V.S.O.  € 344,47  50
Dorpsraad Stevensweert  € 316,91  46
Stevensweert ZijActief  € 316,91  46

Bent u klant van de Rabobank en wilt u volgend jaar ook stemmen? Wordt dan lid van de Rabobank. Dit is volledig 
kostenloos. Naast het stemmen tijdens de Rabo ClubSupport actie ontvangt u dan ook nog het ledenmagazine van de 
Rabobank en kunt zich kandidaat stellen voor de ledenraad. Zo kunnen we volgend jaar nog meer geld ophalen voor de 
Stevensweertse verenigingen en stichtingen!

Deze 3 verenigingen (v.l.n.r. Schutterscompagnie St. Rochus, 
Amici Insulae en Streekmuseum Stevensweert)  hebben samen 
campagne gevoerd om zoveel mogelijk stemmen op te halen.

Nieuwsbrief # 4 - december 2019Stevenswee(r)tjes
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Een gesprek aan de keu-
kentafel bij Nic Gom-
mans. Nic woont sinds 

zijn geboorte in Stevensweert en stu-
deert op dit moment Mechatronica 
aan de Fontys Hogeschool in Venlo. 
Zijn grote passie is zeilen.

Door Jessica Smeets.

Kinderbootje
Nic vertelt: “Vroeger was ik bang 

op de boot. We hadden een knikspant 
boot en deze heeft de neiging om een 
beetje op zijn zijkant te gaan liggen, 
een beetje schuin. Als kind snap je 
dat niet en begin je te gillen. Mijn 
moeder en ik hadden zeilles gehad, 
ik vond er niets aan en stapte uit het 
kinderbootje. Ik dacht als ik nu zelf 
de touwtjes in handen heb, zal het 
dan anders zijn? En toen vroeg ik aan mijn moeder of ik 
op zeilles mocht.” 

Familie
Dat was in 2009. Hij stapte opnieuw in een kinder-

bootje, van 2,5 meter. Daar ervoer hij voor het eerst dat 
de wind in de zeilen ervoor zorgde dat hij vooruitging. Nic 
vertelt een leuke anekdote over zijn opa. Die wilde een 

kano gaan kopen en kwam terug met een zeilboot. Oma 
ging mee op de boot en samen gingen ze het water op. Er 
zijn een aantal boten in de familie geweest. Oom heeft de 
boot van opa gekregen, en had altijd bemanning nodig. De 
ouders van Nic zijn enige tijd meegevaren tot moeder eraf 
is gestapt. Later is Nic weer met zijn moeder gaan zeilen en 
op dit moment zeilen ze in dezelfde klasse.

  Topsport
Nic zeilt bij de zeilvereniging in Roermond. 

Dit heeft hij een tijdje op hoog niveau gedaan, 
vooral op eenmansboten. Verder is hij een paar 
keer clubkampioen geweest.  Zeilen op hoog ni-
veau is echte topsport, en, zoals Nic aangeeft, 
vooral lichamelijk heel zwaar. Afhankelijk van 
het type boot heeft het zeilen een grote impact 
op je knieën, heupgewrichten en schouders. 
Verder neemt het veel tijd in beslag.

Champions league
In 2015 startte het eredivisie zeilen en Nic 

werd gevraagd om mee te doen. Hij is opge-
leid door mensen die op hoog niveau hebben 
gezeild en Nederlands kampioen zijn geweest. 
“In 2018 hebben we ons gekwalificeerd voor de 
champions league. Op datzelfde moment werd 

Zeilen op hoog niveau

2019 woensdag - hardzeildag halve wind planeren.

EZ Veere - gennaker opruimen

Nieuwsbrief # 4 - december 2019Stevenswee(r)tjes
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Jubileumjaar 2020

RKVV Stevensweert verkeert op zowel spor-
tief als economisch vlak in zwaar weer. Het 
bestuur wil samen met de overige vrijwilli-

gers blijven strijden voor een mooie toekomst. Het voor-
naamste doel hiervan is dat 

de volgende generaties 
met veel plezier in het 
dorp kunnen voetballen. 
Onze huidige deelname 
aan de competitie wordt 
ingevuld door het eerste 
elftal en een 35+ team. 

Tot onze grote spijt 
ontbreken de jeugdteams 
al een tijdje. Wij zijn als 
club op zoek naar moge-
lijkheden om de jeugd 

weer in eigen dorp aan het voetballen te krijgen, eventu-
eel in samenwerking met verenigingen uit de omgeving. 
Alle hulp in welke vorm dan ook is voor een kleine club 
als RKVV Stevensweert altijd welkom. Leden, sponsoren 
of vrijwilligers kunnen zich te allen tijde melden bij het 
bestuur. Ons speerpunt is om alle leden met plezier te 
laten voetballen en daarom is voor iedereen een plekje 
op het veld beschikbaar.

Op de website van de club staat het wekelijkse speel-
schema van onze teams. Iedereen is welkom om onze 
jongens aan te moedigen en de gemoedelijke sfeer van 
onze club te ervaren. Na afloop is er ruimte voor gezellig-
heid in de kantine. Wij hopen op uw steun bij het reste-
rende deel van ons voetbalseizoen en nog jaren daarna!

 
Ten slotte nodigen wij middels deze nieuwsbrief alle 

inwoners en betrokkenen uit voor onze nieuwjaarsbor-
rel op vrijdag 7 februari 2020, welke het startschot 
vormt van ons jubileumjaar!   

RKVV
Stevensweert

Sportpark “De Werken”
Nieuwendijk 31

6107 AV Stevensweert

bekend gemaakt dat eredivisie zeilen in Nederland ging 
stoppen. Er was te weinig interesse om 5 evenementen per 
jaar te zeilen. Dit is ook nauwelijks haalbaar voor mensen.” 
In 2019 heeft hij wel nog meegedaan aan de halve finale, 
maar de finale net niet gehaald. Daarna is het team helaas 
moeten stoppen. Op dit moment zeilt hij twee tot vier keer 
in de week, afhankelijk van de zin en het weer.

Nic vertelt dat de kennis vanuit zijn opleiding een ex-
tra dimensie geeft aan het zeilen. Zeilen is een schaakspel 
op het water, vooral een tactisch spel. De kennis van de 
techniek voegt wat extra’s toe. Hij weet precies te verklaren 
waarom de boot beweegt en hoe hij dat kan beïnvloeden. 
Na een enthousiaste uitleg over de tactieken die op het wa-
ter kunnen worden gebruikt en worden toegepast in evene-
menten zoals de Sneekweek sluiten we het interview af. 

Nic, bedankt voor je interessante verhaal.

Laser Radiaal halve wind.

EZ Aalsmeer - aan de wind hangen.

Nieuwsbrief # 4 - december 2019Stevenswee(r)tjes
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Op ongeveer de helft van mijn totale traject stap 
ik over op de Via Francigena en neem afscheid 
van de GR 5 die bijna zeven weken lang mijn 

leidraad, gids en toeverlaat is geweest. Altijd was hij er op 
’n enkele keer na, maar dat lag niet aan hem en bij twijfel of 
onachtzaamheid mijnerzijds vonden we elkaar toch steeds 
weer. Met tijd en wijle heeft 
hij mij behoorlijk afgepei-
gerd en ’s avonds vroeg in 
dromenland doen belan-
den. Hij is het predicaat 
Grande meer dan waardig 
en bedank hem voor de 
prachtige tijd dat ik hem 
heb mogen bewandelen!

De Via Francigena die 
ik nu ga volgen is een oude 
pelgrimsroute die loopt 
van Canterbury (Engeland) 
naar Rome en vandaag de 
dag onderdeel is van het 
Europese culturele erfgoed. 
In het jaar 990 is deze route 
beschreven door een En-
gelse aartsbisschop Sigeric 

die naar Rome liep om 
bij Paus Johannes XVI 
een pallium te ontvangen. 
Een pallium is een katho-
liek liturgisch ornament 
getuige van zijn waardig-
heid van primaat, oftewel 
eerste bisschop van Enge-
land.  

Richting de Alpen daal 
ik af naar het prachtig ge-
legen Lausanne aan het 
meer van Genève waar-
langs de rijken der aarde 
prachtige villa’s bewonen 
met uitzicht op het meer. 
Via Montreux en Saint-

Maurice sta ik bij Martigny aan de voet van de Grote Sint 
Bernardpas en leg een bekentenis af over het feit hoe klein 
en nederig ik mij voel. Lang is het mijn wens geweest om 
het ‘gevecht’ met hem aan te gaan maar ga elke meter van 
zijn 2473 mtr. hoge gestalte respecteren en met het nodige 
ontzag benaderen, ik hoop hij mij ook! De naam van de pas 

werd vernoemd naar Ber-
nard van Menthon, die op 
de top een klooster en gast-
huis stichtte. De monniken 
hielpen in moeilijkheden 
geraakte reizigers die in het 
gevaarlijke gebied de weg 
kwijt waren geraakt of door 
een sneeuwlawine waren 
verrast. Om deze op te spo-
ren zette men de beroemde 
St. Bernardshonden in die 
vandaag de dag boven op de 
pas nog steeds te bewonde-
ren zijn. Het verdere verloop 
van mijn tocht vertel ik in 
deel V.

Arno van der Aa

In 105 dagen te voet van Stevensweert naar Rome (deel IV)
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Nog even geduld en dan gaat de schop in de 
grond: Walburg wordt dan weer meer zicht-
baar en -vooral- beleefbaar. Na vele jaren van 

voorbereidingen zien we de lege vlakte in het komend half-
jaar een prachtige make-over krijgen. De saaie grasvlakte 
gaat figuurlijk blinken en de Walburgse verhalen achter de 
voormalige muren komen weer tot leven!

In de afgelopen maanden is in opdracht van de Ge-
meente Maasgouw en Natuurmonumenten het terrein 
geëgaliseerd, is de voormalige gracht ontdaan van zijn 
weelderige begroeiing en zijn authentieke zichtlijnen bijna 
hersteld. Lokale vrijwilligers hebben op meerdere momen-
ten meegedacht over de aanpak, muur-
resten opgegraven en extra informatie uit 
de archieven opgeduikeld. 

Vorige maand was er een bijeenkomst 
waarbij lokale vrijwilligers, waaronder die 
van de Amici en het Streekmuseum, hun 
eigen Walburgse herinneringen en anek-
dotes met ons hebben gedeeld. De Graaf 
van Hompesch zaliger zou ze glimlachend 
maar ook met enige verbazing hebben 
vernomen, al dan niet zonder zijn cor-
rectie. Een gedeelte van de resultaten van 
deze bijeenkomst wordt gebruikt voor het 
produceren van boeiende informatiepa-
nelen in het terrein en in de uitkijktoren. 

De toekomstige bezoekers zullen met een wandeling langs 
deze panelen op het voormalig kasteeldomein de Hompe-
sche pracht en praal herbeleven. 

Het ligt in de bedoeling dat er in het voorjaar op beschei-
den wijze een Walburgse opening gevierd gaat worden. 
De Hompesche historie-ketting krijgt er nóg een pareltje 
erbij: Natuurmonumenten heeft een begin gemaakt met 
de herinrichting van de voormalige boerenschuur van de 
Hompesche Molen. In samenwerking met de molenaars en 
de andere vrijwilligers worden hier een groepsontvangst-
ruimte, een vrijwilligershome en een kleine werkplaats ge-
realiseerd. De Graaf mag weer trots zijn! 

Paul Wijenberg
Boswachter Communicatie En Beleven

Walburg komt weer te leven!

Maquette als basis: Walburg in zijn glorietijd  © Streekmuseum Stevensweert
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Reisvirus krijgt 
Jeanique te pakken.
Vanuit de studie Hotel 
Management in Maas-
tricht (2010 - 2014) 
starten Jeanique’s reis-
ervaringen. In Londen 
gaat ze stage lopen, 
het wordt de eerste 
bestemming. Enthou-
siast geworden door 
verhalen van medestu-
denten reist ze na haar 
studie af naar Thailand 
en Maleisië.  Dit doet 
Jeanique vanuit de ge-
dachte ‘na mijn afstu-
deren moet ik dit doen 
vóór het echte leven be-
gint’. Het is de eerste backpack-ervaring. Zelf voorbereid 
en zelf volgens plan uitgevoerd. Wat ze dan nog niet weet is 
dat met deze reis juist het èchte leven begint voor haar.

Nooit alleen gevoeld. 
‘Ik heb me nooit alleen gevoeld. Zodra je in een stad of in 
een hostel arriveert, leer je mensen kennen die je mee op 
sleeptouw nemen. Ik ben nauwelijks alleen geweest’. 
De momenten dat Jeanique alleen is, kiest ze daar zelf voor. 
Om iets te ontdekken in haar eentje, om een boek te lezen, 
nieuw strand te ontdekken. 

Knopen doorhakken….NÚ!
Maar eerst waren er beslissingen te nemen. Bij reis Thai-
land/ Zuidoost-Azië lag er al een baan te wachten in Am-
sterdam-> eerst reizen en op tijd terug voor het nieuwe 
avontuur: baan. Van 4 jaar wonen en studeren in Maas-
tricht naar wonen en werken in Amsterdam en tussendoor 
backpackreis plannen. ‘Ik zag het toen als zwart/wit, nu of 
nooit. Zo meteen begint het echte leven van werken en heb 
ik niet meer de kans om te gaan. Dilemma! In Amsterdam 
blijven? Terug naar Limburg? Een nieuw avontuur? Reizen! 

Het moest van mezelf. 
Nú…en nooit spijt ge-
had.’

Moeilijke hobbels.
‘Ik ben een denker’, 
zegt Jeanique, ‘wil al-
les vooraf analyseren 
of een beslissing wel 
de juiste is maar het 
lukte me om alles op 
me af te laten komen. 
Dit is míjn leven!’ Haar 
droom wordt werkelijk-
heid. Moeilijke hobbel 
wordt genomen: baan 
en huis opzeggen in 
Amsterdam!

Down Under ….Australië!!!
Yes, het backpack-zaadje was geplant in Thailand en Zuid-
oost-Azië. Jeanique heeft zó veel mensen ontmoet die ly-
risch waren over Australië dat ze nu maar één doel heeft: 
Next stop ➔ Australië. ‘De beste beslissing van mijn leven‘, 
zegt Jeanique.  Het is april 2018: Down Under! Met reserve 
in haar hoofd ‘Ik kan altijd terug, ik zit nergens aan vast’.  
Het zou 1 jaar Australië worden, gevolgd door 3 weken Bali. 
Daarna weer terug naar Australië in september 2019.

Plan van Aanpak.
‘Een globale route uitstippelen’, vertelt Jeanique ‘en ter 
plekke accommodaties en routes boeken. Een super-erva-
ring, op de dag zelf beslissen waar je gaat slapen en voor 
hoe lang’. 
Oostkust van Sydney naar Byron Bay wordt geboekt. Even 
wat houvast voor het begin. Daar mensen ontmoet en ver-
der geboekt voor Byron Bay t/m Cairns. ( ..note van Jean-
ne: terwijl ik dit tik, heb ik op mijn scherm tegelijkertijd 
vensters met foto’s van die kust openstaan.... Het water 
loopt in mijn mond!). Verschillende tours geboekt. ‘Dat 
zijn soms lastige keuzes’, geeft Jeanique aan,’je bent wel 

‘A mind that is stretched by a new experience
can never go back to its old dimensions’.

Naast nog 14 andere vragen was de titel hierboven het belangrijkste uitgangspunt 
van wat ik wilde weten van backpacker JEANIQUE TONNAER die haar roots heeft 

in Stevensweert. Wat heeft deze experience met haar gedaan?  
Een genot is het een kijkje in haar wereld en ervaringen te krijgen. 

Jeanne Seegers november 2019
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zeker van een plek maar mist dan het ultieme vrijheidsge-
voel. Dat heb je met een camper veel meer. Je beslist zelf 
waar je slaapt en wat je die dag doet.

Leven vanuit een backpack
‘In Nederland ben ik het leven gewend zoals de algemene 
Nederlandse vrouw.. een overvolle kledingkast waar je U 
tegen zegt en 34 paar schoenen (gok ik ongeveer), maar al-
tijd denken dat je nog iets nieuws nodig hebt. 
Vertrokken met 15 kg in mijn backpack en  ik was zo intens 
gelukkig. Dit heeft mij weer geleerd dat ik echt niet al die 
spullen nodig heb. Ook vind ik het makkelijker om tijdens 
het reizen dingen weg te doen die ik niet meer nodig heb, 
terwijl ik in Nederland dingen sneller bewaar…..stel dat ik 
dit shirtje nog een keer nodig heb. Allemaal angsten.
Ook al loop ik hier misschien 3 dagen achter elkaar in de-
zelfde trui rond en matcht mijn kleding niet perfect zoals in 
Nederland het geval is, toch ben ik meer gelukkig’.

‘Pap, ich bön d’r klaor vuuër’. Lees verderop wat 
vader Piet en moeder Mariet ervan zeggen.

‘Samen Nao ’t Zuuje zingen’. Lees verderop wat 
vriendin Jennifer Werens ervan zegt. 

Op de bonnefooi, het echte geluksgevoel.
‘Daarna heb ik de westkust bereisd van Perth naar Broome, 
met 2 auto’s en álles ging toen op de bonnefooi. Dit was het 
ultieme reisgevoel waar ik naar op zoek was’, aldus Jeani-
que.  Iedere dag kijken waar je uitkomt, of je nu in het wild 
gaat kamperen of op het strand, vaak wordt op het laatste 
moment besloten waar dat zal zijn of waar je toevallig op 
dat moment bent. ‘Dit is het echte geluksgevoel, als je zon-
der verwachtingen ergens heen reist en alles op je af laat 
komen, dan gebeuren de mooiste dingen!’

Voor de tweede keer Australië.
September 2019. Tussendoor even terug 
naar de roots geweest. Met koningsdag 
vrienden verrassen bij ’t Aod Kloaster. 
Ondergedompeld worden in het thuis-
gevoel, Stevensweert opsnuiven en weer 
voorbereiden op de volgende reis. Weer 
Australië. Het andere thuisgevoel. 
De drive voor de eerste reis was gevoed 
door verhalen en enthousiasme van an-
deren. De tweede reis waar Jeanique nu 
middenin zit, is gebaseerd op haar eigen 
ervaringen van haar fantastische land. 
Niet zomaar de minste: Australië heeft 
de mooiste natuur, een relaxte manier 
van leven, mensen zijn aardig, behulp-

zaam en nemen overal de tijd voor. Als je 
zegt dat je nieuw bent in de stad vragen ze gelijk of je al 
werk en huisvesting hebt; ze weten altijd wel via-via iets 
voor je.

Nieuwe vrienden.
Jeanique heeft vrienden van over de hele wereld gemaakt. 
‘Als ik ga reizen, heb ik overal een slaapplek. Ik heb vooral 
ook goede contacten opgebouwd bij mensen, instellingen 
en bedrijven waar ik gewerkt heb. Ik mag altijd terug!’ 
Jeanique heeft prachtige werkervaringen opgedaan. Bij-
voorbeeld als au pair bij een familie en ze heeft op het veld 
in wijngaarden gewerkt. 

Ultieme geluk.
We hadden het er al even over maar als ik doorvraag be-
ginnen Jeanique’s ogen digitaal te twinkelen. ’Met mooie, 
vrolijke mensen om me heen, die hetzelfde in het leven 
staan als ik, op een adembenemende mooie plek in de na-
tuur zijn. Geluk is zonder verwachtingen ergens heen gaan 
en dan voelt alles aan als een cadeautje. Als een vreemde 
binnen een uur geen vreemde meer is en jou uitnodigt voor 
een diner op de camping met adembenemend uitzicht en 
dat er dan andere campinggasten live-muziek spelen. Kort-
om, spontane acties die het beste uitpakken en dat je elkaar 
na afloop bedankt voor de gastvrijheid. Soms denk ik dat 
ik droom en vraag me dan af of dit wel echt waar kan zijn. 
Kippenvelmomenten genoeg!’

Ook moeilijke momenten. 
‘Ja zeker ! Als er iets is met vrienden of familie en je kunt er 
niet bij zijn. Als je iemand een knuffel wilt geven en zeggen 
dat alles weer goed komt. Dan is er de fysieke afstand!
Soms zitten dingen tegen en dan heb je met jezelf te dealen. 
Je leert jezelf goed kennen’. Gelukkig zijn er altijd vrienden 
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en andere backpackers die in 
hetzelfde schuitje zitten en 
dan deel je alles makkelijker 
met elkaar. Jeanique zegt 
soms mensen binnen één 
maand sneller te kennen dan 
mensen die ze bijvoorbeeld 
al 10 jaar kent in Limburg.

Terug naar de titel :…de 
‘stretched mind’ en ‘ the 
old dimensions’.
En ja, quotes zijn clichés 
en clichés zijn dat gewor-
den omdat ze kloppen. Ook 
Jeanique herkent zichzelf 
helemaal in deze quote. Ze 
bevestigt dat ze absoluut niet 
meer in het algemene huis-
je-boompje-beestje plaatje 
past. ‘Ik heb in Stevensweert 
een geweldige jeugd gehad, 
een geweldig thuis waar alles 
vertrouwd en hetzelfde voelt. 
Maar daar zit ‘m de kneep. 
Alles is nog hetzelfde alleen 
ik ben veranderd. Ik voel er 
de vrijheid niet, het voelt alsof ik in een hokje moet passen 
en daar pas ik niet meer in‘. 

En de financiën…
‘Ik had geld gespaard waar ik 4 maanden mee kon reizen. 
Ja Australië is enorm duur! Vanuit daar ben ik steeds gaan 
werken om mijn reizen te kunnen betalen.

Nieuwe doelen ?
‘Ja zeker! Nieuw-Zeeland. Ben nu toch in de buurt. En ver-
der nog India, nog wat meer Zuidoost-Azië. Ook nog Zuid-
Amerika. Maar first of all: Go with the flow…en ook goed 
aanvoelen wat op mijn pad komt’. 

Mijn roots, mijn ouders.
‘Enorm dankbaar ben ik mijn ouders die mij altijd gesteund 
hebben in mijn keuzes en mij de vrijheid gaven die keuze te 
maken. Ze hebben mij in niets tegengehouden. 

Dringend advies van Jeanique
‘De leerschool is het leven zelf, niet alleen de scholen en de 
studie die je volgt. Grijp je kansen, volg je gevoel, ga bui-
tenland-ervaring opdoen! (stage, werk ) Voor het ultieme 
geluksgevoel (althans het mijne) …ga alleen! Als je echt 

wil, twijfel niet en ga!! Je 
groeit enorm op persoonlijk 
vlak, leert culturen, mensen 
en vooral jezelf kennen en 
je wordt overdonderd door 
de natuur. Durf los te laten. 
Laat je niet tegenhouden 
door vaste baan of huis. Al-
les is tijdelijk en kan worden 
opgezegd. Koffers kunnen 
worden gepakt en tickets 
geboekt. Heb je hulp nodig 
hierin of wil je met mij klet-
sen over mijn ervaringen, 
stuur dan een berichtje’.

Vader Piet en moeder 
Mariet
Ze keek me in de ogen en 
zei ‘Pap, ich bön d’r klaor 
vuuër!’ Ze ging reizen, het 
was definitief. ‘Jeanique 
was altijd al een kind dat 
haar horizon wilde verbre-
den. We hebben haar nooit 
willen belemmeren in de 

ontwikkeling van haar leven. Ze is nog steeds een Staeves-
waerter maedje en is erg betrokken bij wat zich allemaal in 
’t Törp afspeelt. (Er wordt wat af-geskyped!) En tegelijker-
tijd denkt ze heel ruim en heeft vrienden over de hele we-
reld. We vertrouwen haar in alles wat ze doet en, ja, soms 
moet je dat uitleggen aan mensen die vooral mogelijke ge-
varen zien. Ze is ver weg, we missen haar uiteraard maar 
meer nog zijn we ongelooflijk trots op wat ze doet! 

Vriendin Jennifer Werens
‘Ik mis de spontane uitjes met Jeanique’, vertelt Jenni-
fer, een van Jeanique’s vriendinnen in Stevensweert. ‘ ..de 
spontane uitjes, het samen lachen, de eindeloze gesprek-
ken en het oetkraome van sjaele zeiver. Samen Nao ’t Zuuje 
zingen, voor ons vaak ’s avonds laat en voor Jeanique is dat 
dan tijdens haar ontbijt ( tijdsverschil: in Australië is het 7 
uur later).
Een bijzonder moment dat ik nooit zal vergeten is Konings-
nacht 2019. Jeanique verscheen onverwacht bij ’t Aod Klo-
aster…..het leek wel All You Need maar dan in ’t Törp. 
Het maakt niet uit wanneer ze terugkomt naar ’t Zuuje , als 
ze ons maar verrast!’
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