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Naast het magazine
“Stevenswee(r)tjes” wordt in de
eerste week van elke maand de
Nieuwsbrief van de dorpsraad aan
iedereen gestuurd die zich daarvoor heeft ingeschreven met het
inschrijfformulier op de werbsite.
www.dorpsraadstevensweert.nl

e dorpsraad heeft
met het College
van Burgemeester en Wethouders een
zeer positief overleg gehad over de voortzetting
van ons DOP. Daarna
heeft er met de burgemeester een gesprek plaats gevonden en zijn er verdere afspraken gemaakt over de vormgeving van de samenwerking.
Per gekozen thema is er een werkgroep geformeerd.
(Bewoners die willen meedenken blijven van harte welkom).
Werkgroep Historische kern- beeldkwaliteit en
Maasdijk
De twee aspecten Historische kern- beeldkwaliteit en Maasdijk
zijn samen opgepakt en worden door één werkgroep opgepakt.
Deze werkgroep bestaat uit Mieke Zuijdgeest-Kehrens, Roel Ritzen, Jurriaan Tjeenk Willink, Bert Kaumo en voorzitter Xaviera
Burón Klose-Ritzen. Zij hebben voor beide aandachtspunten
een Memo geschreven die eind januari is aangeboden aan de
gemeente Maasgouw.
Korte kernpunten uit de memo’s zijn:
Historische Kern- beeldkwaliteit:
- Handhaven van het Historisch Karakter door middel van de
Welstandsnota gebeurt onvoldoende.
- De afdeling bouw- en woningtoezicht zou consequenter haar
controlerende én signalerende taken moeten uitvoeren om
illegale sloop-, (ver)bouw- en ‘plaatsings’activiteiten een halt
toe te roepen om het Historisch Karakter van Stevensweert in
ere te houden.
- Bewoners van Stevensweert zijn zich vaak niet bewust van
hetgeen wel en niet mag. Hier zouden de bewoners (opnieuw) alert op gemaakt kunnen worden.
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Er is een brief verstuurd naar het College van
B & W met als bijlage de handtekeningen van
de verenigingen/stichtingen om dit initiatief te
ondersteunen. Deze brief is in te zien op
de site van de dorpsraad onder DOP/Projecten.
We wachten de reactie van het College af
m.b.t. de verder te nemen stappen.

Maasdijk:
De Maasdijk bestaat uit 3 deelgebieden met
haar eigen charmes en aandachtspunten: De
ontmantelde vesting, het middenstuk tussen
meetstation en aanlegsteiger, de Rest van
de Maas. Hierbij overkoepelend het Fiets- en
Bromverkeer als problematiek. De werkgroep
ziet het als ideaalbeeld dat voor de gehele
Maasdijk een landschappelijk plan wordt ontwikkeld die deze 3 deelgebieden met elk haar
eigen charme, tezamen tot een hoger planniveau tilt, waarin een passende oplossing voor
het Fiets-en bromverkeer wordt meegenomen.
Het streven is om in maart een afspraak te maken met betrokken ambtenaren om de eerste vervolgstappen in samenwerking met de
gemeente te kunnen maken. Voor de geïnteresseerden zijn de memo’s per e-mail op te
vragen bij xburonklose@live.nl.

Werkgroep Voorzieningen
Deze werkgroep bestaat uit: Peter Graus, Roel
Ritzen, Peter Ros, Alcuin Thijssen, Piet Tonnaer
en voorzitter Jan Mueters.
De werkgroep heeft een inventarisatie (via interviews) gemaakt van de wensen van de verenigingen/stichtingen betreffende een “nieuw”
multifunctioneel centrum (MFC).
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Werkgroep Sociaal Klimaat
Deze werkgroep bestaat uit: Jacqueline Devens, Marga Emonds, Anja Nuijten, Mart Tindemans en voorzister Jos Ros.
Uit de gesprekken met bewoners en bezoekers van de informatieavonden, is gebleken
dat het belang van een goed sociaal klimaat
en het welzijn van bewoners hoog in het vaandel staat.
Het gevoel van ‘Welkom in Stevensweert’ is
uitgangspunt geworden om nieuwe inwoners
van meet af aan te betrekken bij het dorpsgebeuren. Een werkgroep van vijf inwoners is gestart met het samenstellen van een welkomstmap met daarin tips en tops van het dorp.
Naast de functionele informatie is vooral het
gevoel van saamhorigheid en het uitnodigen
van nieuwe inwoners om mee te doen de
rode draad.
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Toekomstige nieuwe inwoners mogen zich verheugen op een ‘warm welkom’ met een wegwijzer ter ondersteuning bij de inburgering.

Werkgroep Wijk- en groenbeheer
In verband met het terugtreden van Jo Heuts
als bestuurslid van de Dorpsraad zal deze werkgroep niet worden opgestart. De diverse projecten zullen worden ondergebracht bij de andere
werkgroepen en de kerngroep 2033, waarin de
Dorpsraad ook is vertegenwoordigd.
De leden van deze werkgroep zullen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan een andere
werkgroep. Ook zal de dorpsraad gaan participeren in de door de gemeente Maasgouw op te
starten werkgroep biodiversiteit.

Werkgroep Recreatie & Toerisme
(twee werkgroepen)
De eerste werkgroep bestaat uit: Bas Cretskens,
Max Sassen, Stefan Tummers en voorzitster Marlou Kelleners. Zij zijn bezig met de toeristische
bewegwijzering en het ontwikkelen van een Stevensweert app.
De tweede werkgroep bestaat uit: Ton Brenters,
Inge Janssen, Arie Paes en voorzitster Marlou Kelleners.
Zij hebben als speerpunt het onderzoeken en
eventueel realiseren van een kano- en sloepjessteiger.
Bij beide werkgroepen hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden en zijn ze
inmiddels ook met andere partijen de mogelijkheden aan het uitdiepen.

◼

Werkgroep Verkeer
Deze werkgroep bestaat uit: Emanuel van Heumen, Jan Meuwissen, Marc Coonen, Jo Verwijlen,
Bert Kaumo en voorzitter Rob van der Leeuw. De
werkgroep zal nog uitgebreid worden met enkele
leden.
De werkgroep zal starten na de Carnavalsvakantie.
Fotografie: © J-W v/d Griendt
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N

aast al deze door de Dorpsraad geïnitieerde maatregelen, is de Gemeente
Maasgouw voornemens om de oude kern van
Stevensweert te reconstrueren op gebied van
riolering en verharding. Alle bewoners van
de panden die in de straten staan waar deze
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zijn
inmiddels met een brief hiervan op de hoogte
gesteld en uitgenodigd voor het bijwonen van
een informatieavond.
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Inloopspreekuur dorpsraad
De dorpsraad wil graag haar zichtbaarheid vergroten en van gedachten en mening wisselen met de
dorpsbewoners. 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.
Tijdstip: van 19.30 uur tot 20.30 uur
Locatie: “Grandcafé ‘t Aod Kloaster”.
Eerstvolgende data: Maandag 2 maart
Maandag 6 april
Maandag 4 mei vervalt
Maandag 8 juni

Voorjaarsconcert Harmonie Sint
Stephanus
Tijdstip: Zaterdag 21 maart 2020 van
20:00 – 22:30 uur.
Locatie: In ’t Broockx
Aan dit concert zal Harmonie “Kunst
na Arbeid” uit Belfeld haar medewerking verlenen.
Jubileumviering TVSO 40 jaar
‘Kids/Familiedag’ voor leden
Tijdstip: zaterdag 4 april 2020
vanaf 15.00 uur
‘Dag voor het Dorp’ voor leden en nietleden
Tijdstip: Zondag 5 april 2020 vanaf 15.00 uur
Locatie: Julianalaan 6b, 6107BE Stevensweert.
Inschrijven vóór 23 maart 2020 bij
secretariaat@Stevensweert-tennis.nl
Meer info op www.dorpsraadstevensweert.nl onder
‘Dorpsactivteiten’ 4 april 2020.

Toneelvereniging ‘De Mantel’ is
terug met een nieuw avondvullend
blijspel van Carin Rosbergen, getiteld `Charlie’.
Ook niet-leden zijn zeer welkom.
Kosten voor niet-leden 4,00 (inclusief
koffie/thee).
Tijdstip: Dinsdag 10 maart 2020, 19.00 uur.
Locatie: MFC, Jan van Steffeswertplein 2 te
Stevensweert.
Jaarlijkse potgrondaktie voetbalvereniging Stevensweert
Tijdstip: Vrijdagavond 13 maart of zaterdagochtend 14 maart zullen de leden van
de voetbalvereniging bij u langs komen voor
de huis-aan-huis verkoop. De potgrondzakken van 50 liter worden aangeboden voor de prijs van
5,00 euro per stuk. Op de website staat bij Berichten meer
info over deze aktie.

Diverse activiteiten
Tijdstip: Maandag 27 april 2020 vanaf 10.00 uur.
Locatie: “Maasparel”, Maaspoort.
Harmonie Sint Stephanus en Schutterscompagnie Sint
Rochus zullen hun medewerking verlenen aan een kleurrijke optocht van “De Maasparel” naar de Maaspoort.
Daar zal de Schutterscompagnie Sint Rochus enkele
schoten lossen met het kanon. Meer nieuws te vinden op
de website bij ‘Nieuwsoverzicht’.

Dropping 2020
De activiteitencommissie van de voetbalvereniging Stevensweert organiseert deze
happening.
Tijdstip: Vrijdag 27 maart 2020.
Locatie: Vertrekpunt kantine VV Stevensweert.
Deelname is gratis. Iedereen kan zich aanmelden kan
bij Jan Klinkers of Don Janssen of op info@vvstevensweert.nl

Jaarvergadering
Dorpsraad
Tijdstip: Donderdag
30 april, 19.00 uur
Locatie: In ‘t Brookx
Alle dorpsbewoners zijn welkom. We zullen een toelichting geven over de stand van zaken betreffende ons
dorpsontwikkelplan (DOP) en andere relevante onderwerpen.
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Kom op tegen kanker

W

ord je als persoon geconfronteerd met kanker, dan heeft je hele
gezin, misschien wel je hele familie
hier mee te maken. De invloed van
deze ziekte is duidelijk te merken als
je met mensen spreekt die hiermee
geconfronteerd zijn.

De eerste gesprekken met de chirurgen en/of assistenten heeft zij ervaren als
zeer confronterend, alle scenario’s krijg je
te horen. Gelukkig kon ze altijd steunen
op de aanwezigheid van haar man Edwin
en de twee jongens Noud en Loek, want
het was af en toe best heftig.
Na de operatie, de chemokuren en de
bestralingen hoeft ze ‘alleen’ nog de laatste tabletten in te nemen tot eind mei.
Vanaf het begin is ze nooit bij de pakken
neer gaan zitten, strijdbaar als ze is, altijd vol goede moed, altijd positief, dankzij vooral de steun en de medewerking
van het hele gezin, want zonder die hulp
was het heel moeilijk. Samen gaan we er
voor, was de spreuk.

Familie Minnaard:
“We hebben een motto:
Opgeven is geen optie.”

Over dit onderwerp “Kom op tegen
kanker” spreken we met mevr. Amy
Minnaard, die in Stevensweert op de
Brandt 3 woont en reeds 9 maanden
thuis is vanwege de borstkanker die in
april 2019 bij haar geconstateerd werd.
Ze prijst nog altijd huisarts Rademaker,
die toen direct heeft gezorgd dat ze in
het ziekenhuis met spoed behandeld
kon worden.
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De jongens zijn 14 en de 16 en deden
werk, dat je normaal nooit van hun leeftijdgenoten zou verwachten. Niets was
hun teveel. Ze stonden altijd klaar voor
hun moeder. Die hulp in het huishouden
was belangrijk. Toch had Amy af en toe
behoefte om zelf te werken althans bezig
te zijn. In de afgelopen negen maanden
heeft ze altijd feeling gehouden met haar
school in Brunssum en de collega’s goed
op de hoogte gehouden en omgekeerd.
Het leven gaat verder.
Toch onderschrijft ze dat dit proces een
grote impact heeft op het gezin, de familie en de naaste omgeving. Vaak voel je
je machteloos en hulpeloos, als je weer
eens in het ziekenhuis bent geweest. Je
kunt het echter ook positief bekijken en
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is geen optie’. Je hoeft niet allemaal zes keer naar
boven te fietsen of te lopen, maar ik kan me voorstellen dat de deelnemers alles geven.
De dag is dus donderdag 4 juni 2020 en maakt
deel uit van een hele koersweek, waar een heel jaar
lang naar toe wordt gewerkt. Een bijzondere week
vol saamhorigheid, waarin kanker voor iedereen
bespreekbaar is, want het zijn allemaal lotgenoten
die zich hier treffen, vaak met een lach of met een
traan, het is een grote familie in Le Bourg d’Oisans.

doen wat je wel nog kunt, waar je niet te moe van
wordt en je leven leiden dat je nog kunt leiden, genieten van die momenten, waar je van kunt genieten, niet bij de pakken neerzitten, maar door gaan.
Van het een kwam het ander: Amy gaat mee
naar de Alpe d’Huez en niet alleen, het hele gezin
gaat mee, ook de twee jongens Noud en Loek, of
zoals Amy zegt: “We maken er samen een gezinsuitstapje van.”
Amy gaat lopend de 14 kilometer afleggen, minstens een keer, haar man Edwin en de jongens met
de fiets, misschien vaker dan een keer. Noud is
vastberaden en zegt: “Ik ga voor de volle winst en
fiets zes keer naar boven.”
Samen proberen ze over de finish te gaan, met
zijn vieren om dan alles, maar dan ook alles achter zich te laten op die beruchte en vreselijke berg,
of zoals Amy zegt: “Mijn kanker blijft achter op die
berg.” Haar ogen stralen vastbesloten en vastberaden.

Waarom specifiek deze berg?
De Alpe d’Huez staat symbool voor de moeilijke
weg die kankerpatiënten doorlopen. Door de berg
te beklimmen voelen ze hoe het is om een stuk te
gaan en toch elke keer weer door te gaan. Opgeven
is geen optie. Ook niet in het ophalen van zoveel
mogelijk geld voor kankeronderzoek en de kwaliteit
van leven na de ziekte.
Sponsorgelden
Amy en haar gezin hebben hier sponsorgeld voor
nodig, het begin is gemaakt. In het begin van januari heeft het hele gezin kerstbomen opgehaald
en weggebracht, de mensen mochten geven wat
ze wilden. Een andere actie waar over gedacht is,
is een garage sale. Aan huis verkopen wat je niet
meer nodig hebt. Je kunt natuurlijk ook sponsor zijn
door enkele dagen voor de garage sale is, contact
op te nemen met de familie en gratis spullen af
te geven, zodat zij die zelf kunnen verkopen. Over
andere acties wordt nog gedacht, bijv. een sponsorloop op haar school in Brunssum. Een andere actie
is misschien wel een wijnproeverij met een hapje
en een drankje. Donaties, hoe klein ook, zijn altijd
welkom, het hoeven geen duizenden euro’s te zijn.

‘Opgeven is geen optie’
Het beklimmen van de Alpe d’Huez is een jaarlijks
evenement waar mensen bij elkaar komen die te
maken hebben gehad met kanker, in 2020 al voor
de 15de keer. Alpe d’HuZes, zoals het genoemd
wordt, is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek
naar kanker en naar de verbetering van de kwaliteit
van het leven van mensen met kanker. Op één dag,
de donderdag, gaan ongeveer 5.000 deelnemers
fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes
keer de Alpe d’Huez op, onder het motto ‘opgeven
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Doneer uw fles - Voor Alpe d’HuZes
Wij zijn Noud en Loek.
Op donderdag 4 juni 2020 zullen wij,
samen met onze vader, de Alpe d’HuZes
fietsend beklimmen voor onze moeder
die borstkanker heeft.
U kunt ons helpen zo veel mogelijk geld
bij elkaar te krijgen door lege flessen te
verzamelen en voor ons te bewaren.
Op 4 april vanaf 9.00 uur komen we
de lege flessen ophalen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de lege flessen aan
de straatkant te zetten in een doos, tas,
enz….
Alvast heel hartelijke dank daarvoor.
We hebben een motto:
Opgeven is geen optie.

V.l.n.r.: Noud, Edwin, Loek

Wilt u nu al een donatie geven aan een van de familieleden Minnaard?
Dan kun je de link hier beneden gebruiken om persoonlijk een gift te doen:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/edwinminnaard

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/amyminnaard-visser
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/noudminnaard
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/loekminnaard
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Bevers op het Eiland in de Maas

Voor dit onderwerp hebben we een gesprek gehad
met Ton Cuijpers, vrijwillige boswachter
bij Natuurmonumenten

I

n 2010 zijn de eerste 4 bevers in Stevensweert uitgezet aan de Visvijver en het gebied
Molensteenseplas (achter restaurant “In ‘t
Brookx”). Plekken waar weinig mensen komen en
de omstandigheden ideaal zijn voor deze dieren,
veel jonge bomen, veel water. Tegenwoordig, dus
ongeveer 10 jaar later, zijn op het “Eiland in de
Maas” in Stevensweert en Ohé en Laak 11 burchten met in totaal 56 bevers geteld.

want de takken moeten ook nog uitgezocht en aangesleept worden. De dikte kan variëren van enkele
centimeters in doorsnede tot een centimeter of 10.
In elk geval het is een hele stapel. Toch zijn ze niet
bang of gevaarlijk voor de mensen en je kunt ze benaderen tot op enkele meters, heb je geluk zwemmen ze op enkele meters van je. Een volwassen
bever kan ongeveer 90 cm lang worden met een
staart van 25 cm en een gewicht van circa 25 kg.
Het is een pracht dier om te zien.

Hoe herken je een burcht?
Vaak is een burcht zo gemaakt dat je een grote
hoop takken ziet van ongeveer 5-6 meter lang, 2
meter breed en 1 tot 1,5 meter hoog, door de die-

In februari paren de ouders en na een draagtijd
van iets meer dan 100 dagen worden in juni de
één tot zes jongen (gemiddeld 2,7) geboren. Bij de
geboorte hebben de jongen een vacht en zijn de
ogen open. Ze leren na enkele dagen reeds zwemmen in de ingangen van de burcht. Dit is een periode dat je de bevers goed kunt waarnemen omdat
ze dan erg actief zijn. Met een beetje geluk zie je
dan de hele familie. Meestal leven er zo’n vijf of
zes bevers in een burcht, bestaande uit een volwassen paartje en hun jongen van de twee laatste
worpen.
Bevers zijn na twee tot drie jaar geslachtsrijp.
Jongvolwassen bevers verlaten meestal in het voorjaar de ouderlijke burcht om op zoek te gaan naar
een eigen leefgebied. De plaats zoeken ze zelf uit,
soms enkele honderden meters van de burcht van
hun ouders, soms verder weg.
Je kunt het zien aan de bomen in de omgeving,
want de bast van bepaalde bomen vinden ze lekker
en dat is duidelijk te zien.

ren zelf gemaakt, deels enkele meters onder of in
het water. Onder de waterspiegel wordt de ingang
gemaakt, waardoor ze onbereikbaar zijn voor roofdieren.
Je kunt je voorstellen dat dit een werk is van
enkele dagen, enkele weken, misschien nog langer,
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Complete bomen waar de bast gedeeltelijk van
verdwenen is.
Boom omhakken
Bij de maïsvelden, die in de buurt van een burcht
liggen, zijn de sporen heel duidelijk, ze gaan lekker
eten van de maïs en keren via hetzelfde pad weer
naar het water terug. Ze verraden zich eigenlijk door
sporen achter te laten, ofschoon het gebied ook

groot kan zijn, qua oppervlakte. Het ligt natuurlijk
aan de begroeiing. Het is een pracht om te zien
hoe ze te werk gaan bij het doorhakken van een
boom, de splinters zijn ongeveer 10 cm. lang, 3
tot 4 cm. breed en ongeveer 0,5 tot 1 cm. dik. Zou
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een mens beter zijn in het hakken van die splinters,
ik geloof het niet. Kijk eens op de foto’s hoe een
boom omgehakt wordt? Een lust voor het oog. Zo
gauw de punt te dun wordt, waait hij vanzelf om
en heeft de bever zijn werk gedaan en is tevreden.
Sommige boomsoorten, zoals de wilg en de populier zijn erg geliefd om te eten, van de els wordt
meestal de burcht gebouwd. Waar de burchten te
vinden zijn, gaan we hier niet benoemen. Het zou
van invloed zij op het voortbestaan van de bevers.
Ze liggen soms enkele honderden meters van elkaar, soms enkele kilometers. Heel veel is afhankelijk van de begroeiing. Goede natuurliefhebbers
kunnen duidelijk zien waar hun woongebied is. In
de schemering gaan ze eten en komen naar buiten. Met een beetje geluk kun je ze in de vroege
ochtend of avondschemering langs de oever zien
zwemmen.
Wordt de populatie niet te groot?
Op dit moment is er nog geen overlast. Het gevaar
van bevers schuilt o.a. in het ondergraven van dijken. Zo gauw dat duidelijk wordt, kun je als overheid
ingrijpen. Bij overlast en schade beschikt het Waterschap over een Beverprotocol waarin is opgenomen
wat de mogelijkheden zijn om de schade te voorkomen en te beperken. Bevers zijn ongevaarlijk voor
de mens, maar willen wel met rust gelaten worden.
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In 105 dagen te voet van Stevensweert naar Rome (VI)

D

e Po-vlakte met de eindeloze rijstvelden
overstekend kom ik toch onverwacht het
mannetje met de hamer en mezelf tegen.
Emotionele uitputting maakt zich van mij meester
en moet alle zeilen bijzetten om de dag door te
komen en mijn etappes te lopen. Het is warm en
heiïg, vliegen en muggen komen op mijn zweetlucht
af en het saaie
landschap
stelt me danig
op de proef.
Emoties hebben vrij spel,
vliegen uit de
bocht om vervolgens te landen op gevoelige plekken.

Eerlijk gezegd kijk ik er naar uit en het verlangen
om weer terug te keren naar huis en haard wordt
steeds sterker. Het aftellen is begonnen, nog 12,
nog 11, nog 10, nog ….

Met de Alpen
nog vers in
‘t geheugen
heb ik na de
Po-vlakte
de
Apennijnen met daarachter het mooie landschap
van Toscane in het verschiet en klaart de lucht weer
langzaam op na een weldadig ingelaste rustdag.
In Toscane aangekomen laat ik de wonderschone
Apennijnen achter me en prijs me gelukkig nadat
ik vernomen heb dat de weergoden in Genua en
Noord-Italië flink hebben huisgehouden met catastrofale gevolgen. Lucky me, net op tijd het rampgebied gepasseerd en houdt me voor de zekerheid
een paar dagen schuil. Liever geen risico en de heilige Petrus zal het me niet kwalijk nemen, ik had
geen datum afgesproken. Als pareltjes in het Toscaanse landschap passeer ik Luca, Siene, Bolsena
en de provinciegrens Lazio Roma waardoor ik langzaam maar zeker zicht krijg op de nog resterende
etappes tot mijn eindbestemming,.

Het moet lukken, het gaat lukken! Op zondag 11
november 2018 net na de middag zet ik mijn eerste schreden op het Sint-Pietersplein van Vaticaanstad en wordt overvallen door een emotionele achtbaan die mij meeneemt op z’n vlucht. Het gevoel te
zweven lijkt echt. Na een poosje mag ik landen en
‘t besef dringt langzaam door dat het daadwerkelijk
gelukt is! Wat een geweldige ervaring is dit en ik
word overspoeld door een gelukkig makend gevoel
en ben super trots!
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Boek: 75 jaar bevrijding –
verhalen rond de oorlog op het Eiland in de Maas

A

mici Insulae heeft met de uitgave van het
boek ‘75 jaar bevrijding – verhalen rond de
oorlog op het Eiland in de Maas’ aandacht
willen schenken aan 75 jaar bevrijding.
Dit boek moest een zo compleet mogelijk beeld
geven over wat er zich op het
Eiland in de Maas, in Stevensweert en Ohé en Laak tijdens
de oorlog en met name tijdens
de evacuatieperiode heeft afgespeeld.

De evacuatie van Stevensweert en Ohé en Laak
wordt beschreven in hoofdstuk 4. Het was gedaan
met het vrij rustige verloop van de oorlogsjaren.
Vanaf september 1944 zou dit met de evacuatie
veranderen. Vrijwel de hele bevolking moest vaak
onder erbarmelijke omstandigheden hun huizen
verlaten, het was een strenge winter. Beschietingen
en bombardementen eisten toen levens op het Eiland in de Maas zelf,
maar vooral ook elders, bijvoorbeeld in Echt, op de Deelgaard, op
het Reutje en vooral in Montfort.
In hoofdstuk 5 wordt door middel van persoonlijke herinneringen
aandacht geschonken aan evacuatie naar het noorden, naar Friesland.

Het boek bevat 9 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 verhaalt ook over
een aantal militairen die naast
de burgerslachtoffers hun leven hebben gegeven voor volk
een vaderland
Het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog verliep voor Stevensweert en Ohé en Laak vrij rustig.
Het neerstorten van een Engelse bommenwerper
bij Ohé en Laak in 1941 vormde daar een uitzondering op. In hoofdstuk 2 wordt dit beschreven.
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid stilgestaan bij het
verzet op het Eiland in de Maas, de verzetsactiviteiten en de razzia’s te Ohé en Laak en de daarmee
gepaard gaande vlucht over de Maas naar het bevrijde België.

Een zestal dagboeken, opstellen
en een poesie-album vormen het
hoofdbestanddeel van hoofdstuk
6.
Een groot aantal personen hebben hun persoonlijke herinneringen verteld aan de oorlog en de evacuatie. De verhalen worden weergegeven zoals ze
verteld zijn, er is niet ingegrepen. We moeten ons
wel realiseren dat zij toen meestal nog kind waren.
We vonden dat het weergeven van deze herinneringen een belangrijk onderdeel van het boek moest
worden. Het was de laatste kans om deze verhalen
te verzamelen en te vertellen. U leest hierover in
hoofdstuk 7.
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de nacht van 16 op 17 augustus 1941. Alle bemanningsleden
kwamen hierbij om het leven.
Als redactie hebben we getracht
de slachtoffers van Stevensweert
en Ohé en Laak een gezicht te
geven. Dit is bij een groot aantal
slachtoffers gelukt.
Het boek eindigt met een lijst met
alle bij ons bekende slachtoffers
van het Eiland in de Maas.

In de loop van mei 1945 was vrijwel iedereen teruggekeerd en was het tijd bevrijdingsfeesten te
houden: de bevrijding moest gevierd worden.
Foto’s en gedetailleerde beschrijvingen van de optochten zijn opgenomen in hoofdstuk 8.
De enorme oorlogsschade werd zichtbaar, veroorzaakt door de maandenlange ligging aan de frontlinie. In hoofdstuk 9 komt de oorlogsschade en de
wederopbouw ter sprake.
In de buurtschap het Eiland te Stevensweert herdenkt het oorlogsmonument de inwoners van Stevensweert die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Het vliegtuigoorlogsmonument in Ohé en Laak nabij de Sint Annakapel herdenkt het neerstorten van
een Geallieerde bommenwerper in het Lakerveld in
Het boek is rijk geïllustreerd en bevat 176 bladzijden. Vanaf 1 maart kost het boek € 19,95.
Het boek is te verkrijgen
- via info@amici-insulae.nl
- bij de balie van de VVV Stevensweert tijdens openingstijden van het museum
- telefonisch bij de bestuursleden van Amici Insulae
- per post: € 19.95, exclusief verzendkosten

Meer info over het boek vindt u op de website van Amici Insulae.
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