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Al enkele jaren verzorgen de inwoners van Stevensweert de bloembakken in hun dorp. 
Dit zorgt voor een fleurig straatbeeld. Een initiatief dat niet alleen door de eigen inwoners wordt 

gewaardeerd, ook bezoekers zijn onder de indruk van de bloemenpracht. 
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Lockdown

E r waren in de maand maart nagenoeg geen berichten 
over bestaande of nieuwe activiteiten om op de site 

te publiceren; de Nieuwsbrief ‘Maart 2020’ bleef daarom 
uit. Of en in hoeverre nieuwe berichten en informatie 
voor de Nieuwsbrief ons bereiken hangt natuurlijk hele-
maal af van de aanlevering door de buitenwacht, in casu 
de verenigingen, de stichtingen en andere instellingen of 
personen. Mocht u informatie die u van belang acht voor 
de bewoners via dit kanaal of op onze website willen pu-
bliceren, stuur dan een e-mail naar info@dorpsraadste-
vensweert.nl. We stellen dat zeer op prijs.

Info - website - Nieuwsbrief

Op de website bij de Berichten en in de Nieuwsbrief 
nemen we de laatste informatie over de gang van za-

ken in ons dorp op. Zowel in de Berichten als in de laatste 
Nieuwbrief hebben wij verslag gedaan over: 

-  updates Coronanieuws,
-  de koninklijke onderscheidingen die aan vier Stevens-

weertenaren werden verleend, 
-  het bestemmingsplan ‘Maasplassen’, 
-  de gang van zaken met betrekking tot de ‘Reconstructie 

oude kern Stevensweert’’, 
-  het (helaas) niet doorgaan van allerlei aktiviteiten in z’n 

algemeen en die van de schutterij in het bijzonder, 
-  de sponsoractie ‘Doneer een fles voor de Alpe d’Huzes’,
-  de nieuwbouw van kasteeldomein Walburg, 
-  het opruimen van plastic snippers aan de Molenplas,
-  het organiseren van een dorpsbingo. 

Beste dorpsgenoten.

W ij hopen dat jullie en je 
gezinsleden allemaal in 

goede gezondheid verkeren, in 
deze vervelende corona tijd.

Gezien de genomen corona-
maatregelen zijn we genood-
zaakt om alle activiteiten vanuit 
de dorpsraad te verplaatsen naar 
een later tijdstip.

We wachten tot we vanuit de 
overheid groen licht krijgen en 
zullen jullie dan informeren.

Helaas komen ook de aanstaan-
de inloopspreekuren te verval-
len maar we streven om op 3 
september hiermee wederom te 
kunnen starten.
 
Met vriendelijke groet,
De dorpsraad.

ACTUA 6107

Inschrijven Nieuwsbrief

Al deze artikelen - en nog veel meer 

- vindt u in PDF op de website van de 

Dorpsraad onder “Stevenswee(r)tjes”.  

U kunt zich op de site ook inschrijven 

voor de Nieuwsbrief.

www.dorpsraadstevensweert.nl

www.dorpsraadstevensweert.nl
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De Coronamaatregelen worden de komende we-
ken en maanden versoepeld. Deze versoepeling zal 
ongetwijfeld z’n uitwerking hebben op allerlei acti-
viteiten die vooreerst afgelast moesten worden.
Vanzelfsprekend zullen wij daarover veelvuldig en 
al naar gelang de actualiteit berichten. Als u wilt 
weten hoe de zaken er voor (gaan) staan, neem 
dan een kijkje op de website of nog beter: schrijf 
u in voor de Nieuwsbrief op www.dorpsraads-
tevensweert.nl. Daar staan alle Nieuwsbrieven 
onder het menu ‘Laatste nieuws’.

In 2010 zijn de eerste 4 bevers in Stevens-
weert uitgezet aan de Visvijver en het gebied 

Molensteenseplas (achter restaurant “In ‘t Brookx”). 
Plekken waar weinig mensen komen en de om-
standigheden ideaal zijn voor deze dieren, veel 
jonge bomen, veel water. Tegenwoordig, dus onge-
veer 10 jaar later, zijn op het “Eiland in de Maas” in 
Stevensweert en Ohé en Laak 11 burchten met in 
totaal 56 bevers geteld. 

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-

ren zelf gemaakt, deels enkele meters onder of in 
het water. Onder de waterspiegel wordt de ingang 
gemaakt, waardoor ze onbereikbaar zijn voor roof-
dieren. 

Je kunt je voorstellen dat dit een werk is van 
enkele dagen, enkele weken, misschien nog langer, 
want de takken moeten ook nog uitgezocht en aan-
gesleept 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 be-
naderen tot op enkele meters, heb je geluk zwem-
men 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.

Het gehele artikel over “Bevers op het Eiland in 
de Maas” staat in de papieren versie van het maga-
zine dat eind mei/begin juni huis-aan-huis bezorgd 
wordt èn in de PDF-versie van “Stevenswee(r)tjes” 
dat te vinden is op de website van de dorpsraad 
onder Laatste nieuws.

Bevers op het Eiland in de Maas

....een grote hoop takken van ongeveer 5-6  meter 

lang, 2 meter breed en 1 tot 1,5 meter hoog,

www.dorpsraadstevensweert.nl
http://www.dorpsraadstevensweert.nl/stevensweertjes-2/
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Marleen aan het woord.

“
Zo ongeveer elf jaar geleden besloot 
ik om de rommel in de natuur op te 
ruimen, omdat ik me stoorde aan al 
het plastic dat overal rond lag. Op 
deze manier wilde ik iets positiefs 

doen. Ik voel het als een soort roeping om te zorgen 
dat wat de natuur ons biedt zo mooi mogelijk blijft. 
Het begon met het opruimen van alle plastic rom-
mel die ik tegenkwam rondom de Molenplas en het 
geeft me een kick om het opgeruimd te zien. Als ik 

de rommel heb opgeruimd, voel ik me weer een 
stuk gelukkiger dat ik weer wat goeds heb gedaan 
voor de natuur. Denk aan al het plastic dat koeien, 
visjes of vogeltjes in het natuurgebied anders zou-
den kunnen opeten. 

Vooral in het voorjaar ben ik enkele dagen per 
week op jacht naar plastic troep. Ik raap alles op 
met een knijper en als iets te zwaar is dan geef 
ik het door aan Natuurmonumenten of aan de ge-
meente zodat zij het eventueel kunnen ophalen. 
Een bepaalde categorie ‘vissers’ laat veel rommel 

Rommel rondom Stevensweert

Interview met Marleen de Renet
door Jeanne Seegers
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achter zoals flessen met drank, barbecue-afval, vis-
draad waar overigens de dieren in kunnen blijven 
hangen. Ook vind je veel piepschuim, tandpastatu-
bes, rietjes, plastic zakjes, drinkflesjes, jerrycans en 
autobanden. En, heel bijzonder, de afgelopen tijd 
verzamel ik per vuilniszak wel zo’n 20 tennisballen!! 
Ongelooflijk waar deze vandaan komen! 

Ook vind je vaak rommel langs de weg richting 
molen. Mensen gooien zomaar rommel weg …waar 
dan ook. Jammer! Als je als toerist het natuurgebied 
in loopt is het een kleine moeite om je afval van 
eten of drinken mee te nemen. De meeste rommel 
ligt aan de oostkant van de molenplas. Dit heeft te 
maken met de windrichting vanuit het westen en 
het hoge water in de wintermaanden. 

Tja, of ik wel eens iets persoonlijks of iets heel 
bijzonders gevonden heb? Het enige dat ik ooit be-
waard heb zijn enkele kunstvisjes die heb ik bij de 
oude vishengel van mijn vader opgehangen bij het 
tuinhuisje. Een keer heb ik een beurs met naam-
kaartjes gevonden…helaas zonder verdere inhoud. 
Wat me opvalt is dat je de laatste jaren oude kunst-
stof ziet vergruizen/verouderen zodanig dat het uit 
elkaar aan het vallen is. En de laatste twee jaar zie 
je veel fijne plasticdeeltjes die je niet meer kunt op-
rapen. 

Vaak word ik door wandelaars aangesproken dat 
ik goed bezig ben. Veel wandelaars zien de rommel 
niet omdat ze over de paadjes lopen maar als je 
vlak langs het water loopt, zie je de rommel goed 
liggen. Vooral in het voorjaar als er hoog water is 
geweest, dan blijft de troep op het hoogste punt lig-
gen. Af en toe lopen er wel mensen mee die ik ken. 
Ze vragen me dan hoe het gaat en dan plannen we 
soms gezamenlijk een opruimactie in. Laatst kwam 
op de route iemand van Natuurmonumenten naar 
me toe, zij vinden het ook interessant, hebben foto’s 
gemaakt en van daaruit volgt ook een interview. 

Alles wat ik opruim gaat in zakken die ik langs de 
weg van het natuurgebied zet. Ze worden iedere 
week opgehaald door de gemeente Maasgouw. De 
laatste 3 weken hebben we wel 8 à 9 zakken met 
plastic binnen een paar uurtjes verzameld. Het tillen 
van de zakken is vrij zwaar omdat je deze een eind 
moet dragen, daarom heb ik mijn man gecharterd 
om mee te helpen dragen. Ja, zo gek krijg ik hem 
ook nog. Maar ja, het is voor het goede doel.

Nu, in de corona-tijd, merk je dat je tijdens het 
lopen van de ronde je zorgen vergeet en het is een 
goede ontspanning. Liefst zo vroeg mogelijk in de 
ochtend rondom de Molenplas, mijn favoriete rou-
te. Dan hoor je de vogeltjes goed fluiten. De Koek-
koek is het mooist. In deze corona-tijd is de rommel 
langs de weg en op het water in ieder geval minder. 
Er wordt nu ook minder gevist. 

Advies voor als je gaat wandelen in een natuur-
gebied: Neem op voorhand iets mee waar je je ei-
gen rommel in doet en ook de troep die je tegen-
komt. Alle beetjes helpen. Dus, vooral…begin bij 
jezelf door bijvoorbeeld minder plastic producten te 
kopen en meer te hergebruiken. Hiermee geef je 
het goede voorbeeld aan jouw kinderen/kleinkinde-
ren en aan anderen.” 



6

Stevenswee(r)tjes  Nr. 6 - mei 2020   Nr. 6 - mei 2020  

In 105 dagen te voet van Stevensweert naar Rome (slot)

D e dagvullende bezigheden van de af-
gelopen tijd maken plaats voor herbe-
leven en terugblikken, maar maak te-

vens van de gelegenheid gebruik om nog enkele 
highlights van Rome te bezichtigen. 

Ook van be-
lang is het ver-
krijgen van een 
testimonium, dit 
is een getuig-
schrift die in het 
vaticaan wordt 
uitgereikt aan 
pelgrims die 
een groot stuk 
van de Franci-
gena hebben 
voltooid. 

  

Aan de hand van mijn pelgrimspaspoort (cre-
denziale) waarin ruim 100 stempels staan van ge-
meenten en parochies waar ik ben geweest, zal het 
geen probleem zijn om dit aan te tonen. 

Waar toeristen geen toegang hebben mag ik dan 
ook met bewaking naar de sagrestia van het vaticaan 

om officieel 
mijn testi-
monium in 
ontvangst te 
nemen door 
de dienst-
doende amb-
tenaar. 

Uit handen van voormalig bisschop van Den 
Bosch Mgr. Hurkmans krijg ik nog een oorkonde 
van de Friezenkerk, een Nederlandse kerk in Rome 
waaraan hij nu verbonden is. Bewijsstukken om te 
koesteren van mijn wonderbaarlijke pelgrimage. 

Ik verblijf een 
aantal nachten 
bij een congre-
gatie van zusters 
die zo vereerd 
zijn met mijn 
bezoek dat ik er 
kosteloos mag 
logeren. Iemand 
uit Hollanda die 
105 dagen aan 
een stuk heeft 
gelopen om 
Rome te berei-
ken vonden ze 
iets speciaals en 
deze geste meer dan waard. De enige voorwaarde 
was dat ze een verhaaltje met foto van mij in het 
parochieblad willen plaatsen; geen probleem!

Niet alleen het einddoel was de essentie van de 
hele onderneming edoch het onderweg zijn op deze 
leerzame en innerlijk verrijkende tocht was iets wat 
ik in mijn nog  resterende leven zal meedragen.

Dankbaar dat er veel is geleerd, veel is nog te 
leren …..!

Pace e bene, Arrivederci ciao.

Arno van der Aa
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N a de start van de eerste werkzaamheden 
begin dit jaar, is de herinrichting van het 
voormalige kasteeldomein Walburg nu 

bijna klaar. In de afgelopen tijd zijn historische lijnen 
stap voor stap teruggebracht in het landschap, om 
zo de Walburgse geschiedenis opnieuw beleefbaar 
te maken.

Mandkorven waarin de veldesdoorn gaat bloeien, 
markeren de plek waar ooit kasteelgebouwen ston-
den. Vroegere lanen en de verdwenen hoogstam-
boomgaard zijn teruggebracht door de aanplant van 
dubbele rijen lindebomen en fruit- en notenbomen. 
Enkele hoofdpaden zijn hersteld in halfverharding 
en in de tuin worden nog graspaden gemaaid vol-
gens de historische padenstructuur. Als alles straks 
groeit en bloeit, is het hier heerlijk vertoeven. Ook 
door de voormalige slotgracht kun je voortaan strui-
nen.

Bijzondere tastbare lijnen 
zijn enkele opgegraven res-
tanten van de authentieke 
kasteelmuren. Nog zo’n bij-
zondere lijn ervaar je vanaf 
de ingelegde windroos op de 
Weg naar Walborgh. Vanaf dit 
punt kijk je recht op de Hom-
pesche Molen. Net zoals Graaf 
van Hompesch dat vroeger 
deed. En wil je een 360-gra-
den view? Vanaf de uitkijkto-
ren heb je een mooi uitzicht 
over het hele domein. 

Wat nog ontbreekt zijn de 
informatieborden die later dit 
voorjaar verspreid over het 
hele terrein worden geplaatst. 

De borden - tot stand gekomen met hulp van in-
woners van Stevensweert en Ohé en Laak en me-
dewerkers van het Streekmuseum - vertellen be-
zoekers straks meer over wat er ooit was op deze 
plek. Zodra dat weer kan en mag, komt er ook nog 
een feestelijke opening samen met betrokkenen. 
Wordt vervolgd. 

Meer weten over dit samenwerkingsproject? 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/wal-

burg. 
Kay Jans

Boswachter Communicatie En Beleven
Kempen En Midden-limburg

 

Walburg is terug van weggeweest 

Walburg vanuit de lucht, begin april 2020. 

Met dank aan Jac van Geneijgen.

Een uitvoerige reportage over de de herinrich-
ting van het voormalige Walburg-landgoed tus-
sen Laak en Stevensweert vindt u op de web-
site van de dorpsraad onder Dop/Projecten bij 
“Kasteeldomein Walburg komt weer tot 
leven”  

www.natuurmonumenten.nl/walburg
http://www.dorpsraadstevensweert.nl/kasteeldomein-walburg-komt-weer-tot-leven/
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BOEK: 75 Jaar bevrijding – verhalen rond de oorlog op het Eiland in de Maas

Amici 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 afge-
speeld. 

Het boek bevat 9 hoofdstuk-
ken.

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 neerstor-
ten van een Engelse bom-
menwerper bij Ohé en Laak 
in 1941 vormde daar een uit-
zondering op. In hoofdstuk 2 
wordt dit beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt uitge-
breid 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. 

De evacuatie van Stevensweert en Ohé en Laak 

wordt beschreven in hoofdstuk 4. Het was ge-
daan met het vrij rustige verloop van de oorlogs-
jaren. 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 le-
vens 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.  

Een zestal dagboeken, op-
stellen en een poesie-album 
vormen het hoofdbestand-
deel van hoofdstuk 6. 

Een groot aantal personen 
hebben hun persoonlijke 
herinneringen verteld aan 
de oorlog en de evacuatie. 
De verhalen worden weer-
gegeven zoals ze verteld 
zijn, er is niet ingegrepen. 
We moeten ons wel reali-
seren dat zij toen meestal 
nog kind waren. We vonden 
dat het weergeven van deze 
herinneringen een belang-
rijk 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.

In de loop van mei 1945 was vrijwel iedereen terug-
gekeerd en was het tijd bevrijdingsfeesten te hou-
den: de bevrijding moest gevierd worden. Foto’s en 
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gedetailleerde beschrijvingen van de optochten zijn 
opgenomen in hoofdstuk 8.

De enorme oorlogsschade werd zichtbaar, veroor-
zaakt door de maandenlange ligging aan de front-
linie. In hoofdstuk 9 komt de oorlogsschade en de 
wederopbouw ter sprake. 

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 be-
kende slachtoffers van het Eiland in de Maas.

Aangezien het boek hoofdzakelijk bestaat uit per-
soonlijke herinneringen en verhalen worden heel 
veel familienamen in het boek vermeld. Heel vaak 

zijn die verhalen onbekend bij de kinderen en de 
kleinkinderen. Het is daarom een belangrijk boek 
voor hen! 

Het boek is rijk geïllustreerd en bevat 176 bladzij-
den.

Vanaf 1 maart kost het boek € 19,95 
Per post: € 19.95 exclusief verzendkosten

Het boek is te verkrijgen via
- info@amici-insulae.nl  
-  de bestuursleden (zie de website van Amici In-

sulae: www.amici-insulae.nl )
- via de balie van de VVV Stevensweert tijdens 

openingstijden van het museum (vanwege het 
coronavirus tot nader te bepalen datum niet te 
verkrijgen)

Opruimen plastic snippers Molenplas

Wie regelmatig een 
rondje Molen-
plas doet, heeft 

misschien opnieuw kleine 
plastic snippers zien liggen 
hier en daar op de oevers. 
Het lijkt te gaan om resten 
van de eerder aangetroffen 
vervuiling vorig jaar. Waar-
schijnlijk zijn de resten met 
het hoogwater naar boven 
komen drijven. Daarom is 
Natuurmonumenten nog 
een keer aan de slag gegaan 
met een snipperzuiger, om 
de minuscule deeltjes op te 
zuigen. Een tijdrovende klus 
omdat het spul tussen ste-
nen en gras ligt. Laten we 
hopen dat het niet nog een keer nodig zal zijn. De grootschalige opruimacties met hulp van verenigingen 
worden afhankelijk van de Corona-maatregelen verplaatst naar een later moment.

Mailto:info@amici-insulae.nl
www.amici-insulae.nl
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Goed nieuws uit Stevensweert! Het muse-
um en de VVV in Stevensweert streven 
er naar om vanaf 4 juni a.s. weer open 

te gaan.  Corona maatregelen zijn getroffen waarbij 
de RIVM maatregelen leidend zijn, om bezoekers 
en vrijwilligers maximaal te beschermen. Enkele 
maatregelen zijn: 
-  Bezoek aan het museum kan enkel na telefo-

nische reservering (0475-550236) tijdens ope-
ningstijden, waarbij naam, adres en telefoon-
nummer geregistreerd dient te worden. 

-  Openingstijden zijn donderdag t/m zondag 
13.00-16.00 uur. Vanwege praktische redenen 
blijven de bovenverdieping (inclusief filmzaal) en 
de toiletten tot nader orde gesloten. 

-  Het aantal bezoekers dat gelijktijdig in Museum 
en VVV kan worden toegelaten, wordt bepaald 
door het aantal m2 en bedraagt 24. Voor de ba-

lieruimte en de zalen 1 en 2 gelden ook maxi-
ma. 

-  Voor de meest recente informatie: zie website 
museumstevensweert.nl

De grensoverschrijdende tentoonstelling “Mäch-
tig und Stark” is van 18 juli t/m 22 augustus 2020 
te zien in het museum in Stevensweert en is een 
initiatief van de Stichting Peel-Maas-Niers. Zij heeft 
een selectie gemaakt van unieke kaarten van ves-
tingen, vestingsteden en afbeeldingen van krijgs-
kundige verwikkelingen in het gebied tussen Rijn en 
Maas van de 16e - 18e eeuw. 

Deze kaarten komen uit de nalatenschap van de 
jurist en boekdrukker Johannes Tiberius Bodel Nij-
enhuis (1797-1872). Hij schonk meer dan 50.000 
kaarten, topografische tekeningen en atlassen aan 
de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Van deze 
originele kaarten zijn grote banners gemaakt met 
begeleidende toelichting in het Nederlands en in 
het Duits. In totaal betreft dit 21 onderwerpen. 
Naast belangrijke Duitse vestingplaatsen o.a.: We-
sel, Rheinberg en Geldern, ook Limburgse vesting-
plaatsen als Venlo en Stevensweert (ingekleurde 
manuscripttekening uit 1643). Tevens belangrijke 
kaarten over “de Maas en haar dijken tussen Maas-
eik en Wessem” na 1776.

Deze collectie wordt aangevuld met drie andere 
belangrijke collecties:
-  Circa 25 kaarten uit een particuliere collectie, 

o.a. betrekking hebbend op de Belgische - Ne-
derlandse - Duitse grensregio uit de 16e - 18e 
eeuw.

-  Boeken en documenten uit de collectie Schillings 
van het Limburgs Museum, o.a. over vestingwer-
ken en krijgskunde.

 -  Een aantal manuscript-kaarten uit de collectie van 
het museum Stevensweert / Ohé en Laak.

“Mächtig und Stark” een bijzondere tentoonstelling in Stevensweert!

https://museumstevensweert.nl/nl/10-nieuwsbrief-juni-2020
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Uit de collectie van mu-
seum Stevensweert: ge-
kleurde manuscriptkaart 
van de vesting Stevens-
weert en omgeving. Met 
radiaal stratenplan en 
plattegrond kasteel. Ver-
vaardigd tussen1672 en 
1697 door Jean Boulen-
gier, militair ingenieur en 
luitenant generaal van 
de artillerie in Spaanse 
dienst, geboren ca.1625 
in Rijsel en overleden in 
1700.

Na ampele overwegingen heeft het bestuur beslo-
ten om in totaal 5 nieuwe vitrines voor de perma-
nente collectie aan te schaffen. Na het opstellen 
van een plan van eisen (o.a. beveiliging, verlichting, 
toegang) en wensen, werden offertes opgevraagd. 
Daarna vond de selectie en de bestelling plaats van 
deze voor het museum aanzienlijke investering.
Levering en plaatsing wordt verwacht eind juni.
In de tussentijd is het bestuur gestart om in werk-
groepen, deze kans voor een nieuwe opzet per vi-
trine uit te werken.

De thema’s voor de nieuwe vitrines zijn:
-  Het vervangen van de twee muntenvitrines
-  Het vervangen van de vitrines met bodemvond-

sten n.a.v. de reconstructie van de vestingwerken 
1 vitrine met een lengte van vier meter met als 
hoofdonderwerp “Vesting”.

-  1 nieuwe vitrine eveneens van vier meter om 
een groot aantal Walburg voorwerpen in onder te 

brengen.
-  1 nieuwe vitrine van twee meter lengte om de 

van Walburg afkomstige wapencollectie te kun-
nen tentoonstellen.

Kortom een uitdagende klus, waarbij gestreefd 
wordt om met tijdbalken te werken, om waar rele-
vant de historie van het “Eiland in de Maas” ook in 
een groter en logisch perspectief te plaatsen. 
De voortgang van dit project moet gecombineerd 

worden met o.a.:
-  Het treffen van de vereiste Corona maatregelen 

om het museum en de VVV op korte termijn te 
kunnen heropenen. Het landelijke protocol van 
de museumvereniging telt 120 te treffen maatre-
gelen! Een aantal hiervan heeft betrekking op het 
restaurant van het museum, wat niet voor ons 
van toepassing is.

-  De voorbereidingen van de tentoonstelling 
“Mächtig und Stark” welke te bezoeken is van 18 
juli t/m 22 augustus a.s. (zie pagina 10.

Het streven is dat het hele project in de herfst kan 
worden afgerond.

Aanschaf en inrichting van nieuwe 
vitrines Streekmuseum / Ohé en Laak
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T
ijdens de Coronacrisis en de daardoor ingestelde lockdown, heeft vooral de horeca het voor z’n kiezen 
gekregen. Geen mens in de kroeg of in het restaurant betekende geen inkomsten en was het interen ge-
blazen.
De afgelopen tijd hebben veel ondernemers er van gemaakt wat ze er van konden maken door een afhaal-

service of andere diensten aan te bieden. Gelukkig is, in dit geval mede dankzij de lockdown, het gewone leven weer 
enigszins weergekeerd en dat betekent dat ‘de tent’ binnenkort weer open mag - in beperkte mate in verband met 
de 1,5-meter en andere regels - maar toch. Onderstaande horeca-ondernemers in Stevensweert informeren over 
hun plannen per 1 juni a.s. en later.

Onze premier en het RIVM heeft besloten 
dat wij vanaf 1 juni onze deuren weer mo-
gen openen voor onze gewaardeerde gas-
ten. Wel doen wij dit op gepaste afstand 

van 1,5 mtr en beperkt aantal gasten. 

Op het terras gaat Marcus voor u een 3 
gangen lunchmenu €. 25.- p.p. ( op zater-

dag en zondagmiddag ) kokkerellen en een 
kleine kaart met soepen, hamburgers en 
andere kleine gerechten. s’ Avonds vanaf 
17.30 uur maakt hij voor u zoals u van ons 

gewend bent een keuzemenu. 

Tevens willen wij iedereen te bedanken die 
van onze afhaalservice gebruik gemaakt 

hebben. 
“Marcus Gastronomie voor thuis” was een 

groot succes.

Reserveer tijdig !!!! 
via telefoon 0475-552376, 

app 06-40998566 of 
info@herberg-stevensweert.nl

Stevensweert nodigt uit

Beste Gasten,

Vanaf 1 juni mogen wij u weer van harte wel-
kom heten in ons restaurant en op het terras.
Wij zijn dagelijks geopend voor lunch en diner.
Wij werken voor uw en onze veiligheid volgens 
de richtlijnen van het RIVM en vragen hiervoor 

uw begrip.

Bedankt voor de medewerking
Team Restaurant Int Brookx.

 Restaurant Int Brookx
In het Broek 1

6107 BG Stevensweert
Tel.: 0475 - 551292

E-mail: nfo@intbrookx.n
www.intbrookx.nl
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Erik’s Veldpoart
Openingstijden vanaf 1 juni: keuken / cafetaria 
open op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 
16.00 tot 21.00 uur en zondag van 16.00 tot 
20.00 uur. Terras blijft met gepaste afstanden 
volgens RIVM regels langer open alleen voor 
dranken en tapas. Restaurant beperkt open, 
toch alleen op afspraak. Afhalen en bezorgen 
via rechtstreekse telefonische bestelling of via 
thuisbezorgd.nl. Café en zaal blijven voorlopig 
gesloten tot nadere berichtgeving van de over-

heid. 
Regels: Bij het eten en drinken op het terras of 
in het restaurant dient men vooraleerst een vra-
genlijst in te vullen die volgens de RIVM en de 
rijksoverheid zijn opgelegd. Dit geldt niet voor 
afhalen en bezorgen. Alle bovengenoemde da-
gen en tijden zijn onder voorbehoud; verwacht 

wordt dat er vanaf 1 juli meer mag.

Erik’s Veldpoart
Nieuwendijk 2, 6107AW Stevensweert

Tel: 0475-550607 / 06-22494307
E-mail: estebleef@home.nl

Stevensweert nodigt uit (2)

Brasserie De Maaspoort in Stevensweert is 
een locatie die je eigenlijk liever voor jezelf wilt 
houden. Het is een rustige plek waar de scha-

duwrijke bomen enige verkoeling bieden op een 
warme zomerdag.

Sit back, relax en laat ons je op maat bedienen, 
zonder poespas en mét flair. Op onze locatie 

kun je terecht voor lunch en een lekkere borrel.

Wij starten als het goed is, 
vrijdag 5 juni om 12.00 uur.

Brasserie “De Maaspoart”
Maaspoort 8

6107 BT Stevensweert
Tel.: 06 - 12 39 35 86

info@demaaspoortstevensweert.nl
https://demaaspoortstevensweert.nl/
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Actuele openingstijden:

Maandag:      11:00 - 22:00 uur
Dinsdag:         Gesloten
Woensdag:    11:00 - 22:00 uur
Donderdag:    11:00 - 22:00 uur
Vrijdag:           11:00 - 02:00 uur
Zaterdag:       11:00 - 01:00 uur
Zondag:          10:30 - 22:00 uur

 

Grand Café `T Aod Kloaster
Markt 6

6107 AT Stevensweert
Tel.: 0475 - 20 43 12

Stevensweert nodigt uit (3)

WANNEER HET AMBACHTELIJK GOED MOET ZIJN..

Party Service Tonnaer
Singelstraat Zuid 19a

6107 AM Stevensweert
Tel. 0475-55 11 03

info@partyservice-tonnaer.nl
https://www.partyservice-tonnaer.nl/

• Voor al uw koude schotels

• Koude en warme buffetten

• Compleet verzorgde BBQ’s

• Fondue of gourmet

• Hapjes en tapasbuffetten



 Nr. 6 - mei 2020  

15

 Nr. 6 - mei 2020   Nr. 6 - mei 2020  Stevenswee(r)tjes

Stevensweert nodigt uit (4)

Friture RITHO

Friture RITHO
Openingstijden (voorlopig):

Do. Vr. Zat. Zon.  17.00 - 20.00 uur
Voorlopig alleen nog maar afhalen.

Veldstraat Oost 2
6107 AS Stevensweert

Tel.: 0475 - 551 470

en dat proef je!

Zeer idyllisch gelegen aan het Bastion Hol-
land in Stevensweert, schept niet alleen een 
ideale ambiance voor een (kinder)feest, een 

bruisende party of een dynamisch bedrijfs- of 
personeelsfeest, maar is ook de volmaakte 
rustplaats tijdens een ontspannen dagje uit.

Bastion Holland 8
6107 BH Stevensweert

Tel.: 0475 - 55 1912
Info@DeBeertuin.nl

“De lekkerste de dunste en 
de grootste van Limburg!”

Pannenkoekenhuis ‘t Eiland
Eiland 4

6107 CA Stevensweert
Tel.: 0475 - 480 620

info@pannenkoekenhuiseiland.nl


