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In deze uitgave: 
Editorial - Even voorstellen  

Dagbesteding ‘’Het Kisserhöfke’’ opent binnenkort in Stevensweert! 
Kermis Stevensweert  5, 6 en 7 september  - VV Stevensweert - Harmonie 

in Coronatijd  - De Zonnebloem Terra Mosa - ZijActief Stevensweert
Oktober, Maand van de Geschiedenis

De maand augustus staat in het teken van Sint Rochus. De Schutterscompagnie van Stevensweert is vanaf de oprich-
ting verbonden met Sint Rochus. Zij onderhouden de kapel en zorgen dat in de maand augustus gepoetst wordt en een  
H. Mis wordt opgedragen voor alle leden en overleden leden van de Schutterscompagnie. Zie pagina 7.
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H
et Coronavirus beheerst ook ons nor-
male dorpsleven. Er zijn maatregelen 
waaraan we ons moeten houden 
maar hopelijk kunnen we weer snel 

‘gewoon’ bij elkaar komen.

Helaas zien we een toename van het aantal 
besmettingen en daarnaast een grote groep 
van mensen die de afgesproken regels aan hun 
laars lapt. Dit betekent dat zij een risico lopen 
maar daarnaast ook de personen met wie ze in 
contact komen.

Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, ook in ons dorp.

De activiteiten van de dorpsraad zijn zeer be-
perkt zodat op dit moment weinig nieuws te 

melden is. Dit is vervelend omdat een aantal 
werkgroepen vanuit het DOP (dorpsontwikkel-
plan) zeer enthousiast gestart was en er al con-
tacten waren met de gemeente over een aantal 
ontwikkelingen. We gaan in overleg met de ge-
meente onderzoeken of we de lopende zaken 
verantwoord kunnen oppakken.

Hopelijk kunnen we in onze volgende nieuws-
brief hierover meer vermelden. Daarnaast zijn 
we altijd op zoek naar kopij; voor onze nieuws-
brief en voor nieuws en tips houden we ons 
zeker aanbevolen.
De nieuwsbrief is er voor ieder die ons dorp 
een warm hart toedraagt.

De redactie.

Beste lezers!

I
k ben Joep van Neer en vanaf deze editie van “Stevenswee(r)
tjes” mag ik met gepaste trots vermelden dat ik onderdeel uit-
maak van de redactie. Reeds actief in het dorpsleven als passief-

actieve voetballer en lid van ‘Comité 2.0’ is het mijn doel om een 
nieuwe doelgroep (lees: generatiegenoten) voor de nieuwsbrief te 
enthousiasmeren. In het dagelijks leven ben ik student Logistics Ma-
nagement en dit drukke bestaan wordt aangevuld met het serveren 

van complete menu’s bij restaurant Chambor. Mijn familie (de ‘Richters’ en de ‘Krijnen’) staat 
al generaties lang te boek als echte Stevensweertenaren en vandaar dat ik mijzelf ook zeker zo 
mag noemen. Ik kijk er naar uit om “Stevenswee(r)tjes” te voorzien van interessante artikelen.
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B
egin 2019 hebben 
Raymond en Bri-
gitta Decortis het 
woonhuis en de 

toenmalige boerderij van familie 
Vos overgenomen en verbouwd 
tot een dagbesteding. Het was na 
34 jaar werkzaam te zijn geweest 
als verpleegkundige, de wens van 
Brigitta om op een ‘frisse en inno-
vatieve manier’ een unieke dagbesteding op te star-
ten. In oktober 2020 zal deze droom werkelijkheid 
worden, dagbesteding ‘’Het Kisserhöfke’’ opent dan 
haar deuren!

De naam ‘’Het Kisserhöfke’’ was al snel gevonden. 
De locatie bevindt zich namelijk aan de Kis en er 
wordt een prettig en beschermend gevoel van saam-
horigheid gecreëerd in de authentieke boerderij.  Bij 
ons op de dagbesteding bieden wij een rustgevende 
en natuurlijke omgeving met de gelegenheid voor 
binnen- en buitenactiviteiten, niet alleen doorde-
weeks maar ook in het weekend. Daarnaast kunt u 
op het weilandterras genieten van het landschap, de 
dieren en een vers kopje koffie. 

Een moderne dagbesteding. 
Brigitta Decortis: ‘’Tegenwoordig zijn de traditio-

nele dagbestedingen vaak doordeweeks geopend 
op vaste tijden met vaste programma’s en creëren zij 
weinig ruimte voor eigen daginvulling van hun cliën-

ten. Naast het kopje koffie hebben de cliënten wei-
nig beweegruimte en zitten zij vaak binnen. Ik sta op 
voor verandering en biedt een moderne binnen- en 
buiten dagbesteding met hedendaagse activiteiten. 
Naast huiselijke activiteiten zoals het kopje koffie zijn 
er bij ons in de boerderij en op het weilandterras 
vers bereide (warme) maaltijden in de live-cooking 
sessie. Wij bieden creatieve workshops en seizoens-
gebonden activiteiten en doorbreken patronen bij 
onze cliënt. Bij ons is de cliënt de regisseur van zijn 
of haar eigen zorgplan, mijn taak hierin is het opti-
maal ondersteunen van deze behoeften.’’ 

Het is de missie van Brigitta Decortis om cliënten 
met of zonder beperkingen te voorzien van profes-
sionele zorg waarin de kernwoorden kleinschalig-
heid, persoonlijke aandacht en het leveren van een 
maatschappelijke bijdrage centraal staan. De dag-
opvang biedt een ontlasting voor de mantelzorger 
en het creëert een sfeervolle plek waar socialisering, 
daginvulling en het geven van dagstructuur samen-
komt. Mensen met of zonder een WMO/PGB verwij-

Dagbesteding ‘’Het Kisserhöfke’’ opent binnenkort in Stevensweert!

Eiland 48, 6107 CB Stevensweert
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zing of welke extra zorgtaken en hulp nodig hebben 
zijn van harte welkom. Deelname is geheel op vrij-
willige basis en er zijn geen verplichtingen gesteld 
aan het aantal bezoekmomenten. 

Het Kisserhöfke kunt u ook prima bezoeken als 
u mindervalide of slecht ter been bent, extra hulp 
nodig heeft of in de rolstoel zit, de locatie is zowel 
binnen als buiten rolstoelvriendelijk ingericht en er 
is een invalidetoilet aanwezig. In deze bijzondere 

tijden van het coronavirus is er op deze locatie aan-
dacht geschonken aan de RIVM richtlijnen. Kortom, 
het is corona-proof ingericht. 

Wilt u graag meer informatie over de dagbesteding, 
financiële regelingen of wilt u graag een kennisma-
kingsbezoek? 
Bezoek onze website www.hetkisserhofke.nl en 
neem vrijblijvend contact met ons op! 

D
e door Amici Insulae geplande najaarsactiviteit op 
vrijdag 6 november a.s. gaat vanwege het coro-
navirus niet door. In plaats van een fysieke bijeen-

komst zal gezocht worden naar een alternatief, dat op de 
site van Amici Insulae geplaatst wordt. Het alternatief zal in 
het teken staan van de afsluiting van het bevrijdingsjaar. 

Blijf op de hoogte via een bezoek aan de site van de vereniging: www.amici-insulae.nl
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Kermis Stevensweert -  5, 6 en 7 september

S
inds 2019 is er een Stevensweert een 
werkgroep actief die als doel heeft de 
leefbaarheid van ons mooie vesting-
stadje te behouden. De traditie die deze 

werkgroep in ere wil houden is de jaarlijkse kermis. 
Vele kermisexploitanten zorgen al eeuwen voor ver-
maak, plezier voor jong en oud en verbinding binnen 
onze samenleving. Een traditie die niet verloren mag 
gaan. 

Echter, maanden van voorbereiding leken in het 
water te vallen in verband met het coronavirus. Het 
bleef lang onzeker of de kermis door kon gaan. Zoals 
het er nu naar uit ziet kan de kermis doorgaan op 5, 
6 en 7 september. 

Deze beslissing van de gemeente Maasgouw zorgt 
ervoor dat de leefbaarheid van onze kern in stand 
wordt gehouden, de exploitanten een boterham kun-
nen verdienen en jong en oud kunnen ontspannen 
en even de dagelijkse zorgen kunnen vergeten. Als 
we ons samen aan de richtlijnen houden kunnen we 
er met zijn allen een succesvolle kermis  van maken.

Samen met de gemeente Maasgouw, de Stichting 
Traditionele Kermis, de werkgroep kermis Stevens-
weert en de exploitanten willen we ons best doen 
om er 3 leuke dagen van te maken. Anders dan in 

andere jaren zal de kermis star-
ten op zaterdag 5 september 
omstreeks 14.00 uur en eindi-
gen op maandag 7 september 
rond de klok van 22.00 uur. Met 
zijn allen kunnen we er een ge-
weldige 1,5-meter-kermis van 
maken. 

De kermis kan alleen slagen 
als jullie, als inwoners van Ste-
vensweert, deze kermis bezoe-
ken, zodat de exploitanten na 
maanden van geen inkomsten 
weer iets kunnen verdienen. Al-

leen samen kunnen we onze kermistraditie in stand 
houden. 

Na jaren van afwezigheid zal er bijvoorbeeld een 
uitstekende viskraam aanwezig zijn om de inwendige 
mens te versterken.  Een aantal nieuwe attracties zal 
onze historische kern kleuren. Voor de jeugd zal er 
een aantal activiteiten worden georganiseerd.  Voor 
de laatste ontwikkelingen hou onze Facebook pagina 
in de gaten: facebook.com/kermisstevensweert.

Mogen we op jullie bezoek rekenen? Hou dan wel 
rekening met alle maatregelen zoals:
►  Volg op de kermis de voorschriften
► Hanteer de 1,5 meter afstand
► Volg de looproutes
► Desinfecteer je handen bij de attracties
► Wil je naar de horeca, misschien goed om eerst te 

reserveren.

Alleen samen houden we de leefbaarheid van 
onze historische kern in stand. We zien jullie graag 
op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 september. 

Werkgroep kermis Stevensweert

www.facebook.com/kermisstevensweert
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N
a een ab-
rupt ein-
de van de 
c o m p e -

titie afgelopen seizoen 
door het coronavirus, 
proberen we de draad 
weer zo goed mogelijk 

op te pakken. Rekening houdend met de richtlij-
nen van het RIVM zijn we weer gestart met trai-
nen. Ontzettend plezierig 
om weer actief te kunnen 
zijn op het veld en onze 
hobby te kunnen uitvoe-
ren. 

Enkele jeugdige spe-
lers zijn dit seizoen aan-
gesloten wat ontzettend 
waardevol is voor de ver-
eniging. Momenteel heb-
ben we een senioren elf-
tal en een 35+ elftal dat 
bij elkaar ongeveer 35 
voetballers telt. Het 35+ 
team speelt een keer per 
maand op vrijdagavond 
een klein toernooitje te-
gen teams van rondom 
gelegen dorpen. Laag-
drempelig en gezien de tijd een minder grote in-
vestering. Een leuk concept als je toch nog graag 
een balletje trapt, maar minder tijd hebt om te 
besteden. Daarnaast wordt er natuurlijk genoeg 
gelachen en een biertje gedronken na afloop.

Ons seniorenteam traint een keer per week 
op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur en 
speelt zijn wedstrijden op zondagochtend. 

Nu de voorbereiding voor de competitie weer 
in gang is gezet, staan er twee vriendschappe-
lijke wedstrijden gepland. Kom gerust eens kij-
ken!
► 6 september St’weert 1 – Susterse boys 2, 

aanvang wedstrijd 10.30 uur.
► 11 september St’weert1  – EVV 4,
 aanvang wedstrijd 19.45 uur. 

Mocht je interesse hebben om eens vrijblij-
vend een balletje mee 
te trappen bij ons 35+ 
team of senioren elftal, 
dan kun je een mailtje 
sturen naar info@vvste-
vensweert.nl of val een 
keertje binnen in de kan-
tine. Deze is elke vrijdag 
open vanaf 19.00 uur.

De vereniging viert dit 
jaar zijn 80-jarig bestaan. 
Een mijlpaal waar we 
trots op mogen zijn. Ons 
streven is om dit jaar het 
80-jarig bestaan met en-
kele leuke activiteiten te 
vieren, maar helaas zul-

len we moeten afwacht-
ten hoe alles rondom het 

coronavirus zich gaat ontwikkelen. 

De competitie start voor VV Stevensweert op 
zondag 20 september met een thuiswedstrijd 
tegen onze buren MBC’13 om 10.30 uur. Hope-
lijk mogen we u een keertje ontvangen op ons 
complex. Koffie of wat anders staat altijd klaar. 

Jan Klinkers

VV Stevensweert

Actiefoto van trainer Harold tijdens een wedstrijd
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H
et coronavirus heeft ook op de harmo-
nie St. Stephanus grote impact. In de 2e 
week van maart 
werden de repe-

tities van de harmonie en de 
jeugdharmonie tot nader or-
der opgeschort. Helaas, maar 
de enige juiste beslissing op 
dat moment.

In het begin bestond er nog 
de hoop dat dit van vrij korte 
duur zou zijn, maar al snel 
werd duidelijk dat dit het pro-
gramma 2020 van de harmo-
nie helemaal overhoop zou 
gooien. 

Het begon met het annuleren 
van het voorjaarsconcert dat 
samen met de harmonie van 
Belfeld op zaterdag 21 maart 
in Zaal Int Brookx gepland 
stond. Al snel werd duidelijk dat ook de geplande 
concerten van de jeugdharmonie op 7 juni (musical-
concert in de ECI te Roermond) en het concert op 27 
juni (gezamenlijk concert  met de harmonie van Ohé 
en Laak) geen doorgang konden vinden. 

Ook het thema-concert dat gepland stond op 7 no-
vember in sportzaal De Werken kan door gebrek aan 
voorbereidingstijd en de niet te voorspellen corona-
ontwikkelingen niet doorgaan. Kortom, de muzikale 
doelen zijn voor dit jaar zwaar naar beneden bijge-
steld.

Op dinsdag 25 augustus staat de eerste repetitie na 
bijna 6 maanden weer op het programma. Door de 
geldende coronamaatregelen zullen ook deze verre 
van optimaal kunnen plaatsvinden, doch het is in ie-
der geval weer een begin.  

Daarnaast zijn er helaas ook nog de nodige finan-
ciële perikelen die de harmonie parten spelen. Een 

van de voornaamste inkom-
stenbronnen, de jaarlijkse 
rommelmarkt, kan dit jaar 
niet gehouden worden. Voor 
de harmonie een flinke ader-
lating terwijl een groot aan-
tal kostenposten (opleiding/
onderhoud etc) gewoon blijft 
doorlopen.

Hetgeen bij veel verenigingen 
op dit moment speelt is bij 
ons niet anders, we schrijven 
2020 in rode cijfers. 

Wij hopen natuurlijk voor ie-
dereen dat in de komende 
maanden de situatie weer 
enigszins normaliseert waar-
door we de zaken die vroeger 
als vanzelfsprekend werden 

beschouwd weer kunnen oppakken.

Blijf gezond en hopelijk tot binnenkort,
Met muzikale groeten,

Harmonie St. Stephanus

Harmonie in Coronatijd

De maand augustus staat in het teken van Sint 
Rochus. De Schutterscompagnie van Stevens-
weert is vanaf de oprichting verbonden met Sint 
Rochus. Zij onderhouden de kapel en zorgen dat 
in de maand augustus gepoetst wordt en een  
H. Mis wordt opgedragen voor alle leden en over-
leden leden van de Schutterscompagnie. Voor 
een verdere verwijzing over de patroonheilige zie: 
http://www.rochuscompagnie.nl/welkom/
patroonheilige-2/

http://www.rochuscompagnie.nl/welkom/patroonheilige-2/
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De Zonnebloem Terra Mosa,  Stevensweert/Ohé en Laak/Maasbracht

Jaarlijks wordt de nationale Zonne-
bloemloterij georganiseerd waarvoor 
ook de Zonnebloemafdeling Terra 

Mosa loten verkoopt. Door het corona-
virus is het moeilijk om onze loten per-
soonlijk aan u te verkopen. 

U kunt uw loten daarom tot 1 oktober 
2020 online bestellen via: 
www.zonnebloem.nl/loten/p/afde-
ling-maasgouwterramosa

Hier geeft u aan hoeveel loten u wilt kopen. Na het 
invullen van uw contactgegevens rekent u vervolgens 
af met iDeal. U ontvangt direct een e-mail met daarin 
uw lotnummer(s).
Op maandag 12 oktober 2020 is de trekking. U ont-
vangt rond 14 oktober 2020 automatisch bericht of u 
in de prijzen gevallen bent.

Wilt u wel loten kopen maar doet u dit 
liever niet online, dan kunt u voor papie-
ren loten bellen met Agnes Danko, tel.:  
0475-550611 of Jacqueline Brenters, tel.: 
0475-552118. Wij zorgen er dan voor dat 
u de loten thuisbezorgd krijgt.

Door mee te spelen maakt u kans op 
een van de vele prijzen waaronder een 
elektrische fiets, een weekendje weg, 
een leuke cadeaubon of zelfs € 15.000.

Voor maar € 2,- per stuk koopt u al een lot. De op-
brengst van de door ons verkochte loten komt geheel 
ten goede aan onze afdeling. Hiermee maakt u onze 
activiteiten in Stevensweert/Ohé en Laak/Maasbracht 
mede mogelijk. 
Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen? 

Namens alle deelnemers van de Zonnebloem 
hartelijk dank.

W
oensdag 29 juli 2020 zijn 
wij met het bestuur voor 
de eerste keer ‘sinds Co-

rona’ weer bij elkaar gekomen. Uiter-
aard buiten en op gepaste afstand. We 
hebben besproken hoe we nu verder 
gaan. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voor ons 
niet mogelijk is om verantwoord een activiteit te or-
ganiseren zolang de 1,5 meter richtlijn van toepassing 
is. Daarbij komt dat een aantal van ons gezien leeftijd 
en/of een kwetsbare gezondheid extra voorzichtig 
moet zijn. Wij hebben daarom  besloten de geplande 
activiteiten voorlopig niet te laten doorgaan.
Door enige leden is ons gevraagd of het mogelijk is 
om buiten een activiteit te organiseren. Maar ook 

hiervoor geldt dat dit niet kan omdat 
we 1,5 meter afstand moeten houden. 
Daarvoor is de groep te groot.  Wij ho-
pen dat we weer gauw samen kunnen 
komen en mooie activiteiten mogen 
organiseren. Wij laten het jullie weten 

zodra wij weer kunnen starten.

Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal. Maar wij 
blijven contact houden met onze leden. Bijvoorbeeld 
door het sturen van een kaartje en het bezorgen van 
een cadeautje.  
Voor nu wensen wij jullie alle goeds en blijf gezond. 
Mooie zomer verder!

Hartelijke groeten,
Bestuur ZijActief Stevensweert

ZijActief Stevensweert

https://www.zonnebloem.nl/loterij
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H
et Nederlands Openluchtmuseum or-
ganiseert in oktober 2020 voor de 
negende maal de Maand van de Ge-
schiedenis, die zijn zeventiende editie 

beleeft. 
Samen met honderden deelnemende instellin-

gen zoals het Streekmuseum Stevensweert - Ohé en 
Laak, zet de ‘Maand van de Geschiedenis’ de maand 
oktober jaarlijks in het teken van de geschiedenis. 

Het thema van de Maand van de Geschiedenis, het 
grootste historische evenement van Nederland dat elk 
jaar plaatsvindt in oktober, is ‘Oost/West’. Er  wordt 
dan aandacht besteed aan dit thema dat op ver-
schillende manieren kan worden ingevuld. 

De invulling was om aandacht te besteden aan de 
militairen die vanuit Stevensweert en Ohé en Laak 
naar de toenmalige Nederlandse kolonie Neder-
lands-Indië zijn gegaan. Op 4 oktober 2020 zou in 
samenwerking met Amici Insulae en het Streekmu-
seum Stevensweert-Ohé en Laak een tentoonstelling 
gehouden worden. Door de coronamaatregelen 
gaat de uitwerking hiervan helaas niet door.

Zodra het gewone leven, d.w.z. zonder corona, 
weer mogelijk is, zullen de geplande activiteiten over 
en aandacht voor ‘Onze jongens in Indië’ worden op-
genomen.  Een van deze ‘jongens’ uit Stevensweert 
was een KNIL1-soldaat, Joseph Moors. Over hem is 
in het jaarboek van Amici Insulae van 2018 en in het 
boek ’75 jaar bevrijding - verhalen rond de oorlog op 
het Eiland in de Maas’ geschreven.

1) Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 

Er zijn ook oorlogsvrijwilligers uit Stevensweert 
en Ohé en Laak na de Tweede Wereldoorlog naar 
de Nederlands-Indië gegaan om deze te bevrijden, 
eerst van de Japanners en later van de opstandelin-
gen. Aan deze mensen is weinig aandacht besteed 
en misschien zijn er nog in leven.

De dienstplichtigen uit beide kernen, die in 1947 
en erna naar Indíë moesten gaan om daar te vech-
ten, zijn bekend. Dit waren jonge jongens die naar 
de ander kant van de wereld reisden en daar vaak 
verschrikkelijke dingen  meemaakten.

De oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen kwamen 
na hun verblijf terug in Nederland en hier was geen 
begrip voor wat ze beleefd hadden. Velen pakten de 
draad weer op en gingen verder met hun leven. Er 
zijn ook nog enige dienstplichtigen die naar het laat-
ste deel van de vroegere kolonie, namelijk  Nieuw 
Guinea, moesten gaan in de jaren zestig.

Het verhaal van deze militairen wordt niet verge-
ten, want er komt aandacht voor na afloop van de 
coronamaatregelen. Verhalen over of toevoegingen 
op het thema ’Oost/West - Nederlands-Indië’ die van 
interesse kunnen zijn voor publicatie in welke vorm 
dan ook, zijn van harte welkom. 

Mieke Zuidgeest-Kehrens namens het Streekmuseum
Toos Stassen-Smeets namens het Streekmuseum
Liesbeth Dirks-Jessen namens Amici Insulae

‘Onze jongens’ uit Stevensweert en Ohé en Laak in Nederlands-Indië

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/17555/thema-oost-west

