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Stevenswee(r)tjes

Camping
Ter hoogte van de ingang van de voetbalvelden is er een span-

doek geplaatst met de tekst: ‘Geen camping, wij willen sport en 
groen’. De initiatiefnemers hiervan zijn de voetbalclub, enkele 
bewoners van Porta Isola en de dorpsraad. Met de gemeente is 
er over de herinrichting van de twee niet meer in gebruik zijnde 
voetbalvelden overleg geweest. De gemeente heeft de plannen 
uit 2014 betreffende ‘het Domein Stevensweert’ wederom geac-
tiveerd. Hierin wordt ook de mogelijkheid van een camping be-
noemd. De initiatiefnemers van het spandoek vinden dat deze 
openbare ruimte beschikbaar moet blijven voor de inwoners van 
ons dorp en dat op deze plaats geen camping behoort te komen. 
Vanuit de inwoners zijn er diverse plannen om deze vrij gekomen 
openbare ruimte in te vullen. Wij zijn verheugd dat diverse be-
woners kenbaar hebben gemaakt om over de invulling te willen 
meedenken. 

Dorpsontwikkelplan 
Door corona heeft er bijna geen (fysiek) overleg plaatsgevon-

den betreffende ons Dorpsontwikkelplan (DOP). In dit stuk laten 
de inwoners van Stevensweert zien hoe ze hun dorp graag zien 
ontwikkelen in de komende jaren. De komende maanden worden  
- de coronaregels in acht nemend - de werkgroepen opgestart. 
Het betreft de werkgroepen: voorzieningen, recreatie/toerisme/
sport, historisch karakter, wijk- en groenbeheer, sociaal klimaat 
en verkeer. Indien u mee wilt denken, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij een van de bestuursleden van de dorpsraad. 

Multifunctioneel centrum
In februari 2020 is er door de dorpsraad een verzoek gedaan 

aan de gemeente om te komen tot overleg betreffende een vol-
waardig multifunctioneel centrum in Stevensweert. 

Dit verzoek was mede ondertekend door maar liefst 22 vereni-
gingen/stichtingen. Op het verzoek hebben we, ondanks diverse 
verzoeken, helaas geen respons ontvangen. Recentelijk hebben 
we wederom een verzoek gedaan om te komen tot een overleg. 
We zijn heel benieuwd naar de reactie van onze gemeente. 

   
Burgerparticipatie
In het kalenderjaar 2021 zal, met de dorpsraad, op verzoek 

van de gemeente het traject Burgerparticipatie van start gaan.
Onder burgerparticipatie verstaan we ‘dat de gemeentelijke 

overheid de burger meer informeert, beter luistert, zorgt dat zij 
meer betrokken worden bij de ontwikkelingen in de kernen, meer 
initiatieven en ideeën zullen bekijken, die de burgers aandragen, 
dus uitgaan van de burger.

Renovatie oude kern
Daarnaast participeert de dorpsraad in de klankbordgroep van 

het omvangrijke project “Renovatie oude kern’. Meer informatie 
is te vinden op de sites van de dorpsraad en de gemeente. 

Inloopspreekuur
Als de coronaregels dit toelaten zullen we weer starten met 

‘het inloopspreekuur’. 

Via Facebook, vestingstadje Stevensweert, de nieuwsbrieven 
en de site Dorpsraad Stevensweert willen we u op de hoogte blij-
ven houden van de ontwikkelingen in ons mooie dorp.

Wij zijn altijd op zoek naar ideeën of dorpsbewoners die willen 
meedenken. Onze bestuursleden vernemen dit gaarne: info@
dorpsraadstevensweert.nl

Namens de dorpsraad,
Jan Mueters

Voorzitter dorpsraad
 

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 op www.dorpsraadstevensweert..nl
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Rectificatie
Dit monument herinnert aan de 
zelfstandige gemeente Stevens-
weert. Een aantal opvallende as-
pecten uit het bestaan van de ge-
meente Stevensweert zijn hierop 
weergegeven. Bij vergissing  werd 
in de vorige editie als ontwerper 
van dit monumentje de naam van 
Henny Joris genoemd. Het ontwerp 
van deze gedenksteen is van wijlen 
Har Rutten, oud-conservator van het 
Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak. Ter aanvul-
ling: het werd onthuld door de toenmalige burgemeester P. 
Vaes van Maasbracht en oud-burgemeester E. Wagemans.

Beste dorpsgenoten,

Graag wil ik jullie informeren over een aantal ontwikkelingen in 
onze kern.
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In ons gezin (vier jongens en twee 
meisjes) was het geloof iets heel 
vanzelfsprekends. Bidden voor en 

na het eten; morgengebed en avondgebed. 
En de jongens werden natuurlijk allemaal 

misdienaar. 
Dat bete-
kende: elke 
m o r g e n 
om 6 uur 
op en om 7 
uur de Mis 
dienen – in 
de kerk of 
in de kapel. 
Voor be-
grafenissen 
en huwelij-
ken kregen 
we vrij van 
school. Dat 
was mooi 
meegeno-
men. Mijn 
vader had 
twee zussen 

in het klooster; mijn moeder twee broers 
die pater Kapucijn waren. We schreven 
hun brieven met Kerstmis en Pasen, want 
zelf mochten ze in die tijd niet of nauwe-
lijks naar huis komen.

Toen ik in groep 6 zat – ik was toen een 
jaar of 10 – werd een van mijn heerooms 
die missionaris was in Congo, gevangen-
genomen en samen met 30 andere paters 
en een aantal zusters opgesloten in een 
kleine ruimte. Ze kregen weinig eten en 

werden gedwongen om te werken voor de 
Simba’s, een rebellenbeweging die Congo 
onveilig maakte. Na negen maanden ge-
vangenschap werden de paters op wrede 
wijze vermoord en in een rivier voor de 
krokodillen gegooid. De zusters die de 
moordpartij gelukkig overleefden getuig-
den dit later. Ze vertelden ook dat Pater 
Leo er altijd de moed in hield en met zijn 
humor ook zijn medegevangenen wist op 
te beuren. Voor mij was pater Leo een held 
en martelaar. Iemand die je wil navolgen. 

Maar in de tijd dat ik naar het college 
ging was er een grote crisis in de Kerk. 
Heel veel priester traden uit het ambt – 
ook priesters die ik kende en in wie ik ver-
trouwen stelde. Ik zei tegen mezelf: “Als 
zij dat niet kunnen volhouden, dan zal dat 
mij ook wel niet lukken”. Het ideaal werd 
opgeborgen. Ik ging naar Antwerpen om 
Maatschappelijk Werk te studeren. Maar 
in het laatste jaar van die opleiding kwam 
toch weer het verlangen terug om priester 
te worden, maar dat wilde ik wel met een 
gedegen opleiding doen. Dus meldde ik me 
bij Mgr. Gijsen en in september 1975 be-
gon ik met de seminarieopleiding in Rol-
duc. Na zes jaar, op 13 juni 1981 werd ik 
priester gewijd in de kathedraal van Roer-
mond en op 14 juni droeg ik mijn eerste H. 
Mis op in Opitter (bij Bree). Het hele dorp 
was prachtig versierd!

Ik werd achtereenvolgend kapelaan in 
Weert, pastoor in Hoogvonderen (Roer-
mond), in Elsloo en in Nederweert. In 
1995 werd ik benoemd in Maasbracht en 

later kwamen daar 
achtereenvolgens 
S t e v e n s w e e r t , 
Brachterbeek, Lin-
ne en Ohé en Laak 
bij. 

Het kerkelijk 
leven is in de voor-
bije 40 jaar wel 
flink veranderd! In 
Elsloo had ik nog 
zo’n 100 doopjes 
per jaar, evenveel 
communicantjes, 
veel huwelijken en 
uitvaarten. Toen 
ik in Maasbracht 
kwam, was daar 

nog elke zaterdag-

avond een H. Mis en twee op zondagmor-
gen. Nu is er één H. Mis per weekend in 
elk van de vijf parochies van onze federa-
tie. En de vraag is of dat in de toekomst zo 
zal blijven. Het aantal kerkgangers is im-
mers flink gedaald en ook de belangstel-
ling voor doopsel, vormsel, huwelijk en 
uitvaart is drastisch afgenomen. 

Dat kan soms frustrerend zijn! De Kerk 
in West-Europa lijkt stervend te zijn en 
als priester lijk je dan op iemand die een 
stervensproces aan het begeleiden is. En 
de hele coronacrisis lijkt dit proces nog te 
versnellen. Ik probeer me bij dit alles te 
spiegelen aan onze lieve Heer. Toen Hij 
aan het kruis hing, hadden de meesten 
Hem verlaten, zelfs een deel van zijn leer-
lingen. Onder het kruis stonden maar een 
paar mensen om te waken en te bidden. 

Maar uiteindelijk is het Pasen gewor-
den! Jezus is verrezen en Hij heeft zijn 
weggelopen leerlingen vergeven. Ik re-
ken erop dat ook de Kerk in de toekomst 
weer zal verrijzen, dat er nieuw leven zal 
komen. Maar in die tussentijd moeten er 
wel een groepje mensen zijn die waken en 
bidden, die hun best blijven doen om het 
geloof levend te houden. En daar wil ik 
graag bij horen! 

U ook, hoop ik!  

Pastoor L. Creemers 
Parochiefederatie Maasbracht

Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht

Pastoor.creemers@parochiefederatie-
maasbracht.nl

+31 475 468250
+31 6 55735772

Mijn weg naar het priesterschap
In de jaarkalender van de parochiefederatie Maasbracht stond voor 13 juni: “federatiemis” ter gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum van pastoor Creemers. Helaas kan deze plechtige H. Mis voorlopig niet doorgaan, het jubileum blijft staan, want de priester-
wijding was op 13 juni 1981 in de Sint Christoffelkathedraal van Roermond. Voor ons een reden om pastoor Creemers zijn verhaal 
te laten doen.

Gedachtenisprentje van pastoor Creemers ter 
gelegenheid van het opdragen van de Eerste  H. 
Mis in zijn geboortedorp op 14 juni 1981.

De Eerste H. Communie te 
Opitter met de ouders.

Na de Eerste H. Mis op 14 juni 1981 te Opitter samen met het hele gezin 
op de foto.
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Ik ben niet meer zo mobiel. Wat zijn 
de mogelijkheden qua vervoer?

Ik zou graag wat meer onder de 
mensen willen komen…

Is het normaal dat mijn kind zó op be-
paalde situaties reageert? 

Als mantelzorger zou ik graag wat 
meer tijd willen hebben voor mijzelf.

Ik maak mij zorgen om mijn financiën.

Herkent u deze vragen of heeft u een 
andere vraag? Neemt u dan contact op 
met het Sociaal wijkteam gemeente Maas-
gouw. Wij zij er voor ondersteuning, ad-
vies en hulp. Niet alleen voor uzelf, maar 
ook als u iemand kent die hulp nodig heeft. 
Samen zoeken we naar een oplossing!

Hoe komt u met ons in contact?
U kunt contact met ons opnemen op een 

manier die voor u het beste uitkomt. Van 
maandag tot en met donderdag is er van 
9.00 – 12.00 uur een inloopspreekuur in 
Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil, 
Suikerdoossingel 49 in Maasbracht. 

Belt u liever of heeft u een voorkeur voor 
e-mail dan kunt u contact met ons opne-

men via tel. nr. 0475 - 852500 of e-mail 
onder sociaalwijkteam@gemeente-
maasgouw.nl. 

Het is ook mogelijk dat een medewerker 
bij u thuis komt om uw vraag te bespre-
ken.

In verband met coronamaatregelen kan 
het zijn dat het inloopspreekuur wijzigt. De 
actuele informatie over de openingstijden 
vindt u op www.gemeentemaasgouw.
nl/sociaalwijkteam. 

Op deze website vindt u ook meer infor-
matie over het Sociaal wijkteam.

Blijf niet rondlopen met uw probleem of 
vraag. Het Sociaal wijkteam is er voor u!

Het sociaal wijkteam gemeente Maasgouw is er voor u!

NIEUW IN STEVENSWEERT – 
WOENSDAGMIDDAG TRAINING 
JEUGD 

Na een bewogen jaar waarin 
veel sportactiviteiten beperkt 
zijn gebleven tot thuis spor-

ten, is toch wel duidelijk geworden dat 
niet alleen de lichamelijke voordelen 
van sporten belangrijk zijn, maar ook 
het sociale aspect een 
grote positieve invloed 
heeft. Hier kun je wat 
ons betreft niet vroeg 
genoeg mee beginnen 
en daarom willen we in 
de maand juli bekijken 
of er genoeg belangstel-
ling is voor een speciale 
woensdagmiddag trai-
ning voor de jeugd. 

Vind je voetballen 
leuk, zit je op de basis-
school (of lager) en wil 
je eens een keertje een 
training meedoen? Dat 
kan vanaf nu! De vrij-
blijvende trainingen 
staan gepland op 30 
juni, 7, 14 en 21 juli en 
zullen starten om 15:30. De duur van de 
training is 1 uur en de trainingen zullen 
plaats vinden op ons eigen sportpark 
‘de Werken’. Iedereen is welkom, zowel 
jongens als meisjes, en aan de kleding 
stellen we dan ook geen bijzondere ei-
sen, zelfs zonder voetbalschoenen kun 
je deelnemen. De trainingen zullen be-
geleid worden door oud voetballers en 
deze zullen aan de hand van verschil-

lende voetbalspelletjes de basis leggen 
voor de verdere techniek. 

Mocht blijken dat er voor deze trai-
ningen genoeg belangstelling is, dan 
willen we de woensdagmiddagtrainin-
gen na de zomervakantie voortzetten. 
Graag nodigen we jullie dus uit op ons 
sportpark en hopelijk tot ziens op 30 
juni voor de 1e training! 

Voorbereidingen nieuwe voetbal-
jaar in volle gang

Uiteraard geldt dit niet alleen voor 
de jeugd en is de lichamelijke/sociale 
gezondheid voor iedereen van belang. 
Dus ook wat de senioren betreft zijn 
de voorbereiding voor het nieuwe sei-
zoen inmiddels in volle gang. Komend 
jaar zullen we wederom deelnemen aan 
de competities met minimaal 1 senio-

renelftal en een 35+ elftal. Net zoals bij 
de jeugd willen we het voetbal blijven 
stimuleren en nodigen ook ieder seni-
orenlid uit om vrijblijvend te komen 
meetrainen, hierbij maakt leeftijd of 
achtergrond niet uit! 

De wekelijkste seniorentrainingen 
zijn sinds enkele weken weer mogelijk 
en dit bevalt zo goed dat vanuit de spe-

lersgroep zelfs een 2e 
vaste trainingsdag is 
toegevoegd. De bege-
leiding wordt door de 
spelers zelf verzorgd,  
wat aantoont hoe 
groot de drang is om 
lekker met elkaar te 
ballen en het gemist 
is geweest het afgelo-
pen jaar. Als bestuur 
zijn we dan ook blij en 
trots om te zien hoe 
zulke initiatieven tot 
stand komen en zien 
we er vooral naar uit 
om met het nieuwe 
voetbalseizoen van 
start te gaan. Een sei-
zoen dat hopelijk deze 

keer weer in het teken 
van voetbal en samenhorigheid kan 
staan met speciale aandacht voor ons 
80 jarig bestaan van de club. 

Voor meer informatie omtrent de 
trainingen of activiteiten van de club, 
stuur je je vraag naar info@vvstevens-
weert.nl of raadpleeg onze site: www.
vvstevensweert.nl

VV Stevensweert
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“Heb je dat stuk gelezen in de 
Nieuwsbrief over ons?” vraagt de man 
in de scootmobiel. “Ja, heb ik gelezen. 
Maar er klopte niet veel van,” aldus 
de jongste. “Ik heb het zelf niet gele-
zen” haastte de man in de scootmobiel 
zich te zeggen voor hij zijn neus snoot 
“maar dat dacht ik al. Ik vraag mij af of 
die twee niets anders te doen hebben, 
iets voor een vereniging of zo. Niet 
dat ik daar zelf lid van ben. Maar er 
zijn er genoeg.” De man met de hoed 
vangt die laatste woorden net op ter-
wijl hij zijn rollator wegzet. “Je bent 
laat.” bromt de jongste. De man met 
de hoed negeert de jongste. “Over een 
vereniging gesproken: ik liep net langs 
de visvijver. Druk! Misschien nog wel 
drukker dan vroeger.” De man in de 
scootmobiel en de jongste kijken el-
kaar verbaasd aan. “Wisten jullie dat 
HSV De Snoek maar liefst 650 leden 
heeft?” vervolgt de man met de hoed 
“Dat zijn er bijna net zo veel als dat 
er oppe Laak wonen!” “Nooit gewe-
ten. Maar dat is niets voor mij, ik vis 
toch meestal achter het net.” Roept 
de jongste iets te hard in een poging 
grappig te zijn. Maar de rest is afgeleid 
door een vrouw die voorbij vliegt op 
een elektrische fiets.

Ondanks de trapondersteuning 
trapt de vrouw zich in het zweet. En 
dan moet de tennistraining nog begin-
nen. Ze heeft zich in 2019 laten verlei-
den om lid te worden na het jaarlijkse, 
zomerse tennistoernooi. Het bleek een 
schot in de roos. Ze woonde toen nog 
maar kort in Stevensweert, maar door 
de tennisclub is ze snel ingeburgerd. 
Als ze aankomt bij de tennisbanen, 
ziet ze dat de clinic van Kindervakan-
tiewerk Stevensweert net is afgelopen. 
Uitgelaten vliegen de kinderen de 
kantine in voor hét hoogtepunt van de 
namiddag: snoep en chips. De nodige 
forehands, backhands en volley’s la-
ter stapt de vrouw moe maar voldaan 
weer op de fiets. 

Al sjezend door de dorpskern komt 
de vrouw ter hoogte van de vesting-
werken enkele dorpsgenoten tegen. 
De één bewapend met een voetbaltas 
en heeft tijd genoeg. De tegenspeler 
heeft de tennisballen nog in zijn zak 
als ze een praatje maken en de laatste 
heeft naast zijn vishengel ook nog zijn 
racket op de fiets. 

“Dames, heren, ik heb een drukke 
dag!, ik ga snel weer verder want ik 
moet eerst nog even schieten bij de 
schutterij en daarna hebben we weer 
onze eerste bijeenkomst van het jaar 
met de carnavalsvereniging. Ik ben er 
dus weer vandoor!” De andere begin-
nen te lachen, “hij heeft altijd wat te 
doen, die loopt zichzelf nog eens voor-
bij.”

 
Op deze mooie vrijdagavond gaat 

iedereen zich nog even soigneren en 
tot rust komen, waarna ze allen hun 
eigen krijt van de kast pakken en de 
keu in hun tas stoppen. Een uur later 

beginnen de leden van BC Stevens-
weert binnen te druppelen en een aan-
tal leden spelen al een aantal ballen 
zeer dun om wat gevoel te krijgen. De 
tegenstanders van vanavond moeten 
te pakken zijn!

 
Het verenigingsleven in Stevens-

weert biedt uitkomst voor iedereen. Of 
je nu op zoek bent naar actieve tijds-
besteding in individueel of groeps-
verband, je creatieve en muzikale zelf 
helemaal wil ontplooien, het jongeren 
óf ouderen graag naar de zin maakt 
tijdens de vrije tijdsbesteding, je liever 
bezig houdt met rustigere activitei-
ten of gewoon de gezelligheid van een 
vereniging wil ervaren, het is allemaal 
mogelijk. 

Schutterij St. Rochus, Harmonie 
St. Stephanus, VV Stevensweert, Bad-
minton Club Stevensweert, CV De 
Leefhöbbers, TVSO, EHBO Manus 
Salvatrix, de zangkoren, Kinderva-
kantiewerk, de Zonnebloem, Zij Ac-
tief, HSV De Snoek, Amici Insulae en 
Volksdansgroep Stefanie heten u van 
harte welkom. Ons dorp kent enorm 
veel verenigingen waarbij deze alle-
maal regelmatig iets organiseren om 
de betrokkenheid te vergroten. In de 
huidige tijd kunnen activiteiten helaas 
amper plaatsvinden maar uw verslag-
gevers zullen er alles aan doen om, 
wanneer weer mogelijk, een van deze 
activiteiten bij te wonen en uitgebreid 
te omschrijven als ware u er zelf bij.

 
De saamhorigheid die bij de vereni-

gingen aanwezig is, is een waardevol 
element in ons dorp. Eenieder weet 
elkaar te vinden als iets gepland staat. 
De echte verenigingsmensen zijn lid 
van meerdere verenigingen en zetten 
zich in als vrijwilliger, dat zijn de men-
sen waar een vereniging zijn voortbe-
staan aan te danken heeft.

6107 Verenigingen

Dankzij de sponsoring van SIMONS Truckservice in Echt en  
MONOLIET in Stevensweert kunnen wij dit jaar de  “Stevenswee(r)tjes” 

op papier weer bij alle mensen in Stevensweert bezorgen.  
Mede namens de bewoners hartelijk dank!

Nu de dagen weer lengen en de avondklok alweer even achter ons ligt, keert de reuring langzaamaan weer 
terug in de straten van Stevensweert. Dat merkten ook uw verslaggevers toen zij op een van de weinige 
warme avonden die 2021 tot nu toe rijk is over de Maasdijk struinden. Op het leugenbenkske was het weer 

als vanouds druk.


