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Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik jullie informeren betreffende een aantal ontwikkelingen.
Welkomstpakket
Een werkgroep is actief om een welkomstpakket voor te bereiden voor nieuwe bewoners van ons dorp.
Graag willen we hun ‘warm’ verwelkomen en op deze wijze
kennis laten maken met ons mooie dorp. Natuurlijk hebben we
jullie hulp nodig. Als u nieuwe buren krijgt, dan kunt u hun gegevens doorgeven aan de dorpsraad.

Camping
Zoals in de vorige nieuwsbrief is medegedeeld was ter hoogte
van de ingang voetbalvelden een spandoek 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 over de herinrichting van de
twee niet meer in gebruik zijnde voetbalvelden twee maal overleg
geweest. De afspraak is gemaakt dat veld 3 (laatste veld vanuit de
kantine) beschikbaar blijft voor de inwoners van ons dorp en dat
op deze plaats geen camping komt. Wat betreft veld 2 hebben de
initiafnemers eenzelfde verzoek gedaan en de gemeente zal ons
hierover nog berichten.
Vanuit de inwoners kunnen nog plannen worden ingediend
om deze vrij gekomen openbare ruimte in te vullen. We willen
iedereen de gelegenheid geven om mee te denken. Wilt u meedenken dan kunt u dit aan de dorpsraad kenbaar maken. Graag
zien we uw reactie tegemoet. We zullen u op de hoogte houden
van de verdere ontwikkelingen.

Roparun door Stevensweert in weekend 2-3 oktober
De Roparun (Rotterdam-Parijsrun) is een jaarlijkse estafetteloop met als doel geld in te zamelen voor kankerpatiënten, zie
www.roparun.nl
In 2021 zal - vanwege de Covidmaatregelen - deze hardloopwedstrijd enkel in Zuid-Nederland worden gelopen. Stevensweert
is vanwege de mooie ligging door de lopers van Almelo benaderd
om als doorloopstad/dorp te fungeren. De bedoeling is dat ongeveer 185 teams (van ongeveer 6 lopers) op zaterdagmiddag 2
en zondagochtend 3 oktober een feestelijke doorloop/ontvangst
krijgen in ons mooie dorp.
Noteer deze data in uw kalender want deze mensen verdienen
een warm onthaal. Vanwege de Coronaperikelen blijft een (klein)
‘onder voorbehoud’ bestaan. De media zullen de komende tijd zeker aandacht aan de Roparun besteden.

Multifunctioneel centrum
Zoals bekend is in februari 2020 door de dorpsraad een verzoek gedaan aan de gemeente om te komen tot een overleg over
een volwaardig multifunctioneel centrum in Stevensweert. Dit
verzoek was mede ondertekend door maar liefst 22 verenigingen/
stichtingen. Recentelijk heeft de werkgroep een gesprek gehad
met onze dorpscontactpersoon van de gemeente (mevrouw Carlien Schouten). In dit gesprek heeft de werkgroep haar verwachtingen uitgesproken.
De afspraak is gemaakt dat er gesprekken plaatsvinden met
externe partijen om dit proces te begeleiden. Een eerste afspraak
is al gepland met de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg).

De dorpsraad is bereikbaar via het e-mailadres
info@dorpsraadstevensweert.nl
Via Facebook, vestingstadje Stevensweert, de nieuwsbrieven en
de website www.dorpsraadstevensweert.nl willen we u op
de hoogte houden van de ontwikkelingen in ons mooie dorp.

Weg Langs de Grinderkens
De Dorpsraad heeft in een brief gericht aan het college van B.
en W. haar zorgen geuit over het verkeersgedrag (te hoge snelheden vooral van motoren, drukte van diverse verkeersdeelnemers)
en het parkeergedrag met name in de weekenden en vakanties
op en langs de Weg langs de Grinderkens. Medio augustus vindt
een afstemmingsgesprek plaats met de gemeente en een lid van
de Dorpsraad.

Namens de dorpsraad,
Jan Mueters
Voorzitter dorpsraad

Inschrijven Nieuwsbrief
Al deze artikelen 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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Pierre Stams

P
1974.

en ander materiaal. Zijn 3 honden moesten dit angstvallig bewaken. Hij was hofleverancier van gezaagd hout van de dominee van Stevensweert. Bij de onthulling
van het standbeeld in 1964 moest Pierre
naast het beeld gaan staan en barstte hij
in tranen uit.

ierre Stams, alias “Peer de Rat”
was een toegewijd medewerker van
de Werkplaats Echt van 1963 t/m

Als festiviteit voor een gedeeltelijke uitbreiding van de Werkplaats in 1964 werd
door werkmeester Lei van Kempen z.g. een
standbeeld van Pierre Stams gemaakt.
Het standbeeld werd in 1964 onthuld door
Staatssecretaris Dr. Meijer. Voor de vervaardiging van het beeld heeft P. Stams
dagenlang voorbeeldig model gestaan, met
als gevolg dat het als 2 druppels water gelijkend is.

Toen hij zijn pet afnam om zijn tranen te
drogen, rolden er een tiental sigaren uit
die hij gekregen en ‘georganiseerd’ had.
De carnavalsvereniging van Stevenswert
heeft het beeld eens willen weghalen. Men
heeft het beeld toen in de werkplaats binnen gezet en een verkleind model aan de
carnavalsvereniging gestuurd. Dit model
staat nog steeds in Stevensweert.
Toen het standbeeld op zijn sokkel geplaatst werd, zei P. Stams: ”As geer allemaol geverrèkt zeent, den staon ich hie
nog!”

P. Stams was in zijn goede tijd één van de
hardst werkenden. Hij heeft menige boom
gerooid op de Werkplaats Echt. Als waardering voor zijn vele harde werken en van
zijn typisch figuur werd hij uitverkoren om
model te staan voor een standbeeld.
P. Stams was een natuurmens, hij was met
de natuur vergroeid. Als strandjutter van
Stevensweert verzamelde hij alle drijfhout

H

Uit: Introductieboekje Westrom Bedrijven Sociale Werkvoorziening Stadsgewest
Roermond.

Harmonie St. Stephanus in nieuw verenigingslokaal

armonie St. Stephanus was na
de sluiting van Zaal ‘De Veldpaort’ naarstig op zoek naar
nieuwe huisvesting en heeft gelukkig
een nieuw onderkomen gevonden in
‘De Maaspoort’ te Stevensweert. De
eerste repetities van de harmonie en
de jeugdharmonie hebben er inmiddels plaatsgevonden. De harmonie
en de nieuwe uitbater van ‘De Maaspoort’, dhr. Piet van Berchum, hopen

uiteraard op een langdurige en vruchtbare samenwerking.
Rommelmarkt 2021 afgelast
Vanwege de blijvende onzekerheid
rondom het coronavirus gaat de rommelmarkt en het ophalen van spullen
door Harmonie St. Stephanus helaas
ook dit jaar niet door. De rommelmarkt stond gepland voor zondag 29
augustus 2021.

Door onzekerheid, teveel beperkingen en het willen vermijden van risico’s
voor leden, vrijwilligers en bezoekers,
heeft het bestuur helaas geen ander
besluit kunnen nemen. Hopelijk kunnen we u in 2022 weer verwelkomen
op onze vertrouwde rommelmarkt.
Frans Theunissen
Secretaris / voorzitter
harmonie St. Stephanus

Lever gebruikt frituurvet in bij de voetbalclub Stevensweert

G

ebruikt frituurvet verdwijnt helaas
nog vaak in het riool. Dit is slecht
voor het milieu, zorgt voor verstoppingen en is enorm zonde aangezien oud
frituurvet prima gerecycled kan worden.
Bovendien steunt u de club wanneer u het
frituurvet via onze containers laat inzamelen.
Omdat nog niet iedereen op de hoogte is
van het feit dat oud frituurvet van thuis
niet in het riool of grijze container hoort,
heeft de voetbalclub twee containers geplaatst waar het frituurvet ingeleverd kan
worden.
Gebruikt frituurvet inleveren is gemakkelijk. Het afgekoelde frituurvet kan terug
gegoten worden in de originele verpakking
of afsluitbare plastic fles. Het gebruikte

frituurvet kan met verpakking in de container gedeponeerd worden.

De containers bevinden zich aan de linkerzijde van de kantine en hebben een gele
kleur.
Wat hoort wel en niet thuis in de groen/
gele container?
Wel:

✔ Vloeibaar en vast frituurvet.
✔ Alle overige plantaardige oliën en

✔

vetten zoals olijfolie waarin fetakaas
of zongedroogde tomaatjes in worden
bewaard.
Grote restjes olie en jus uit de pan.

Niet:

✗ Minerale oliën zoals motorolie.
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EHBO-vereniging Manus Salvatrix Stevensweert

H

4. Herhaling van de reanimatiecursus 2 uur, kosten € 10,00
(bij in bezit van geldig certificaat reanimatie)

et is weer een tijd geleden dat de verenigingen
bij elkaar zijn geweest met hun leden. Langzaam
komt iedereen uit een dal omhoog en wordt
voorzichtig gekeken naar de toekomst, ook de EHBO-vereniging. Het programma voor 2021-2022 is klaar, de locatie is bekend. Waar beginnen we de draad op te pakken. Bij
het begin?

Ook bij de verenigingen in Stevensweert of werknemers
bij een bedrijf, zijn personen, die in het verleden wel eens
een cursus EHBO of reanimatiecursus of BHV gevolgd hebben, maar door de omstandigheden, de laatste jaren niet
meer met de opgedane kennis iets gedaan
heeft. Juist voor die personen is deze informatie van belang om de gedane kennis op te
frissen.

Toch is ook de vraag vanuit de gemeenschap of het mogelijk is EHBO-lessen en reanimatielessen te volgen. Bij voldoende belangstelling kunnen we cursussen verzorgen.

Aarzel niet te lang, vraag als het niet duidelijk is, misschien kunnen wij u helpen door
een antwoord te geven. Inlichtingen en informatie bij:

We maken echter een onderscheid:
1. Proefles EHBO: in een tijdsbestek van 2-3
uur. Kosten € 25,00, (bij voldoende deelnemers)
2. Volledige EHBO-cursus incl. examen t.b.v. diploma van
het Oranje Kruis, 12 lessen van 2 -3 uur, kosten € 225,00.
(bij voldoende deelnemers)
3. Cursus reanimatie van 2 uur, kosten € 25,00
(bij voldoende deelnemers)

Wiel Dirks
Eiland 41b 6107 cc Stevensweert
Tel: 0475-551785
E-mail: wieldirks@gmail.com

V V Stevensweert - voetbalseizoen 2021-2022

V

Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of voor onze 60 plussers
het zeer populaire ‘Walking football’ geïntroduceerd kan worden.
We zullen hier in een volgende nieuwsbrief over informeren. Belangstellenden kunnen altijd inlichtingen vragen.

V Stevensweert gaat de competitie
starten met twee seniorenteams. Zowel VV Stevensweert 1 als VV Stevensweert 35+ zullen het seizoen weer vol frisse
energie beginnen om het hun tegenstanders moeilijk te maken.
De eerste trainingen op de vrijdag hebben al plaats gevonden.

Eenieder die een keer mee wil trainen, wil komen kijken, of gewoon de sfeer wil proeven bij de voetbalclub is van harte welkom.
Aanmelden is natuurlijk altijd mogelijk bij een van onze bstuursleden of via onze site.

De eerste competitiewedstrijd zal plaatsvinden op 26 september
en ter voorbereiding zal 19 september een oefenwedstrijd gespeeld worden tegen onze vrienden van Susterse Boys. Het fluitsignaal voor dit voorschot zal klinken om 11:30.
Graag willen we onze voetbalactiviteiten voor de jeugd en 60+ senioren gaan uitbreiden.

Bestuur VV Stevensweert
Vooraankondiging m.b.t. invulling
voormalige voetbalvelden!

In de maand juli hebben er op de woensdagmiddag voor onze
jeugd vier zeer succesvolle trainingen plaats gevonden. Liefst 35
jongens en meisjes hebben, onder deskundige begeleiding, vol
overgave deelgenomen aan deze activiteit. In september zullen
we de deelnemers berichten hoe we hier een vervolg aan willen
geven. We hopen natuurlijk op een succesvol vervolg en hetzelfde
enthousiasme om het jeugdvoetbal weer voor Stevensweert mogelijk te maken.

Op dinsdag 5 oktober a.s., aanvang 19.30 uur, vindt
in de kantine van de voetbalclub een bijeenkomst plaats
waarbij de inwoners en stakeholders worden uitgenodigd
om mee te denken over de invulling van
de ‘braak’ liggende voetbalvelden.

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!
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De Meerse Kamp
Hoe het kwam:

T

ijdens de werkzaamheden aan
de ezel-en schapenstal en het
bijenhalletje kwam Bert Kaumo bij Rob Cuijpers met een foto van
een tractor die ergens op het strand bij
Zandvoort staat. De bijbehorende vraag
was: Is zoiets ook hier mogelijk? Het
antwoord: Ja, maar we moeten eerst
nog een insectenhotel maken.
Nadat dit hotel klaar was vroeg Rob
zijn maatje Mathieu van Riet om dit samen te maken. Deze stemde toe en hij
ging hij aan de slag. Nadat het ontwerp
klaar was werd contact gezocht met
John van den Berg van de gemeente

Maasgouw. Ook hij was erg enthousiast. Bij de gemeente was budget maar ze
kregen de opdracht er voorzichtig mee
om te gaan.
Met deze informatie gingen Rob en
Mathieu op zoek naar materialen die
ze nodig hadden. De zoektocht naar de
voorwielen was het moeilijkste. Via een
zoektocht door verschillende plaatsen
kwamen ze via Obbicht in Nieuwstad terecht. Daar kregen ze tenslotte de wielen
die pasten bij hun tractor. Het ijzeren
frame werd aan de hand van de tekening
door een ondernemer uit Maasbracht
gemaakt.
Toen kwam het gedeelte aan de beurt
waar veel houtwerk voor nodig was.
Wat doe je dan? Vragen aan de ondernemers of ze genegen zijn om materiaal
beschikbaar te stellen voor de speeltuin
op de Meerse Kamp in Stevensweert.
Vooral als je zegt dat het voor de kinderen is, krijg je het al gauw. Zo hebben
ze alles bij elkaar gekregen, dankzij de
hulp van veel ondernemers en vrijwilligers uit Stevensweert en omgeving (zie
het bedankbord op de tractor). Het resultaat mag gezien worden, het stond al
een hele tijd op zijn plaats met hekken
er om heen en kon niet gebruikt worden

door de spelende kinderen, want........
de tractor is een speeltoestel, moet aan
bepaalde eisen voldoen die door de wet
vastgesteld zijn en zal dus gekeurd moeten worden. Dat werd via de gemeente
geregeld. Tijdens de keuring bleek dat
er een markeringsbord, waaraan een
certificaat gekoppeld is, op het speeltoestel bevestigd moest worden, zodat
iedereen kon zien dat het goed gekeurd
was. In de maand augustus kon de vlag
uit en mochten de kinderen de tractor
gaan gebruiken.
Hoe komen ze aan de naam

ROMAT-21-NE ?

Vrij eenvoudig: Rob, Mathieu en
Né Heuts en in 2021 gebouwd.

Een goede buur is beter dan een verre vriend

V

rijwilliger worden of een maatje gezocht? Burenhulpnetwerk
Maasbracht, Brachterbeek, Linne
en Stevensweert legt de verbinding. (Ook
inwoners van de andere kernen van Maasgouw worden geholpen, die waar mogelijk
verwezen worden naar de betreffende burenhulp in hun kern).
Burenhulp is van oudsher al erg belangrijk voor iedereen. Iemand heeft hulp nodig en iemand wil iets doen voor een ander. Gelukkig gebeurt dit al op grote schaal
vanzelf. Soms is deze hulp niet altijd beschikbaar doordat de familie of vrienden
te ver weg wonen en er geen contact met
de buren is.
Sinds enige tijd is er ook een georganiseerde Burenhulp in de kernen Maasbracht, Brachterbeek en Linne, en nu ook
in Stevensweert. Middels netwerken worden mensen bij elkaar gebracht. Vanuit
het Burenhulpnetwerk worden diensten
aangeboden in de meest brede zin van
het woord, voor alle leeftijdsgroepen en
door alle leeftijdsgroepen. Inmiddels is
er een team van 25 vrijwilligers die ingezet kan worden bij dit Burenhulpnetwerk
waar momenteel aan 20 mensen hulp

wordt geboden. Eigenlijk kun je zeggen
dat er voor elk wat wils is. Marijke Wilms
coördinator, vertelt dat er voor elke persoon gezocht wordt naar de juiste invulling, zowel voor vrijwilligsters als voor de
hulpvragers.
Na aanmelding wordt er een afspraak
gemaakt met voor een kennismakingsgesprek, waarbij gekeken wordt naar ieders
mogelijkheden en wensen. Vervolgens
komt er samen met de contactpersoon een
kennismaking tussen de vrijwilliger en de
hulpvrager, waarbij gekeken wordt of er
van beide zijden een “match” is. Van daaruit worden beide als het ware buren van elkaar en kan men zelf de afspraken maken.
De vrijwilligster geeft aan wat zijn mogelijkheden en wensen zijn om burenhulp te
geven , denk hierbij aan beschikbaarheid
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in tijd en de mogelijkheden zoals het samen willen wandelen, op bezoek te gaan
bij kinderen of ouderen, of graag creatief
bezig willen zijn of juist samen naar de
markt gaan of iemand willen begeleiden
met de computer.
Degene die graag hulp heeft kan aangeven waarmee hij of zij mee geholpen is om
zo gemakkelijker en plezieriger de dag invulling te geven. Denk hierbij aan een bezoekje brengen aan elkaar, de hond uitlaten, boodschappen doen, vervoer naar een
vriend of vriendin, een spelletje doen, de
post ophalen, samen naar de markt gaan,
een klusje doen, hulp bij het instellen van
de laptop of telefoon.
Niets is onmogelijk geeft Marijke aan, er
wordt voor iedereen naar mogelijkheden
gezocht en daar waar er niet gelijk een oplossing is wordt hier wel naar gezocht of
doorverwezen.
U kunt contact opnemen met het Burenhulpnetwerk. Het Burenhulpnetwerk bestaat geheel uit vrijwilligers.
Coordinator Marijke Wilms is bereikbaar via tel: 06-51883616 of via
WhatsApp of email: marijkewilms1@
gmail.com

Stevenswee(r)tjes

Nr. 11 - september 2021

Stevensweert dompelt zich onder in de Roparunsfeer

I

n het weekend van zaterdag 2 en
zondag 3 oktober staat Stevensweert helemaal in het teken van de
Roparun. Dat betekent feest voor groot en
klein. Zowel zaterdagnamiddag als zondagochtend komen honderd teams die aan
de Roparun deelnemen, door het dorp.
Onder hen ook de Almeloopers. Ze hopen
op de aanmoedigingen van de
toeschouwers.

Stevensweert zelf zorgt ook voor een feest.
Samen met lokale verenigingen en de basisschoolleerlingen zullen ze hier invulling
aan geven.
Door corona ging de Roparun-editie van
2020 niet door, ook dit jaar leek het coronavirus roet in het eten te gooien, maar

aangedaan. Daar hoort Stevensweert ook
bij. Een tiental enthousiastelingen wordt
geholpen door het doorkomteam van de
Almeloopers uit Almelo om er een geweldig feest van te maken.
Dit doorkomstteam heeft in de afgelopen 12 jaar al bewezen dat ze heel goed een

De Roparun is een nonstop estafetteloop, die al 29
keer gehouden is in het Pinksterweekend. Vanuit Parijs
en Hamburg wordt normaal
gesproken in estafettevorm
ruim 560 kilometer naar Rotterdam gelopen. Het doel van
de Roparun is zoveel mogelijk
geld inzamelen voor de palliatieve zorg (zorg in de laatste
levensfase) voor mensen met
kanker.
Hun slogan is: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar
vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven’. Er is in de loop der jaren
al heel veel naar geld naar allerlei instellingen en projecten gegaan. Zoals
inloophuizen, gespecialiseerde opleidingen, hospices en nog veel meer.
Het doorkomst-feestteam van Almelo
komt ook naar Stevensweert om de sfeer
een extra tintje geven. Dit team komt
met allerlei attributen om op de route het
feest te versterken. Waaronder het Almelose stoplicht, vijftig oranje fietsen, allerlei
spandoeken en banners. Ook allerlei attributen van voetbalclub Heracles gaan mee.
Het speciaal opgerichte doorkomst team

gelukkig lijkt een eenmalige Roparun door
Limburg dit jaar wel tot de mogelijkheid
te behoren. Onder de naam ‘Once in your
lifetime Roparun’ hoopt men toch de 30ste jubileumeditie te kunnen vieren op 2
en 3 oktober.

supergezellige doorkomst voor de teams
kunnen bouwen. Maar daarnaast vergeten ze nooit de serieuze zaak waar ze voor
gaan, met onder andere de ‘laan der bezinning’. Ze hoorden vele malen tot de beste
doorkomststad.

Vanuit Landgraaf in Zuid-Limburg lopen ruim 180 teams door het Limburgse
land. Ze starten daarbij op zaterdagmorgen en lopen ’s nachts door en hopen op
zondagavond terug te zijn in Landgraaf.
Daarbij worden verschillende plaatsen

Komt allen op zaterdagnamiddag 2 en
zondagochtend 3 oktober naar Stevensweert en vier het feest en moedig de teams
aan. Deze lopers hebben uw steun hard
nodig om de estafetteloop te volbrengen.

Scan de code
om naar de
website van
Roparun te gaan.
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Koken met Tum’s Tummy

A

ls je lekker wilt eten, denk je al
snel aan een van de restaurants
in Stevensweert. Maar in het begin van de pandemie openbaarde zich via
social media een nieuw culinair talent in
ons dorp. Ongeveer eens per week verlekkerde vele volgers zich aan foto’s van een
heerlijke maaltijd van deze hobby chefkok. Hoogtijd dan ook voor uw verslaggevers om een bezoekje te brengen
aan Stefan Tummers, de man
achter “Tum’s Tummy”.

aan deze ruwe kookdiamant. Naast Marcus vormt de Belgische kok Jeroen Meus
een grote inspiratiebron voor Stefan. Stefan kijkt altijd trouw naar diens TV-programma’s en verslindt zijn kookboeken.
De gerechten die Stefan op tafel tovert zijn
af en toe dan ook op de recepten van deze
twee heren gestoeld, maar altijd voorzien
van eigen sausje.

Ook bij Stefan en Ceres – de
grote liefde van Stefan – is het
achterom kermis. Via de achterdeur stappen we zo het domein
van “Tum’s Tummy” binnen:
een keuken voorzien van alle
moderne gemakken, maar afgewerkt met authentieke details.
De goedlachse chef-kok blijkt
een fervent verzamelaar van
zeldzame wandreclames van
email zoals we die kennen uit
de jaren vijftig. Het ontvangst
is meer dan hartelijk en al snel
klinken de eerste glazen ouzo.
Het thema van de avond zou,
zoals reeds ingezet met de ouzo,
de Griekse keuken omvatten.
Stefan heeft kosten noch moeite
gespaard en is al om 14:30 uur
begonnen met de voorbereidingen. Het hors-d’oeuvre van
de avond bestond uit Griekse
gehaktballetjes in tomatensaus
en een Griekse salade in combinatie met
vers brood. Uiteraard vergezeld met speciaalbieren uit de collectie van Stefan aangevuld met telkens een goedgevuld glas
ouzo voor de dorst. De salade is heerlijk
fris en de gehaktballetjes gaan erin als
zoete koek. De avond is gemütlich en de
speciaalbieren volgen elkaar in relatief rap
tempo op. De portionering van het voorgerecht is aan de bourgondische kant en we
sluiten voldaan af met een glaasje ouzo.
Als kind had Stefan weinig op met koken. Behalve dan wanneer oma haar befaamde cake bakte. Dan was Stefan niet
bij het aanrecht weg te slaan. Hoe anders
is het nu. In een kookclubje met onder andere zijn schoonmoeder, schaaft Marcus
Schmidt van Herberg Stadt Staeveswaert

keukenschort om, om die vervolgens niet
meer af te doen.
Een aantal minuten later is de moussaka klaar (en de schaal nog heel). Stefan
haalt het karakteristiek ruikende gerecht
uit de oven en zet het pontificaal op tafel.
Het resultaat mag er zijn! We moeten nog
even geduld hebben aangezien het geheel
enorm heet is. Vóór we beginnen
krijgen we nog een nieuw glas
passend speciaalbier aangereikt.
De moussaka wordt aangesneden en alle gasten krijgen
hun portie. De gastheer zelf
kondigt de start van het hoofdgerecht aan met de wijze woorden: “Ich hoap det ’t ein bietje
te vreate is.”. De kaneelaroma’s
zijn duidelijk aanwezig en vullen de kamer met een voortreffelijke geur. Eenmaal opgediend
komt Stefan met zijn volgende
begeleiding uit de hoge hoed:
Metaxa.

Het water loopt al in de mond bij het zien van
het heerlijke voorgerecht.

In de tussentijd gaat de moussaka
(door Stefan simpelweg omschreven als de
Griekse lasagne) de oven in. Stefan vraagt
zich intussen hardop af of de schaal wel
ovenbestendig is maar haalt vervolgens
onverschillig zijn schouders op, schenkt
nog een keer ouzo in en zegt: “Och det
zeen we zoa waal.”
Onze gastheer kan met passie verhalen
over zijn werk als Dental Technician in
Maasmechelen, exotische vissen en zijn
tweede liefde port, maar zijn ogen lichten
pas écht op als zijn grote liefde Ceres ter
sprake komt. De cocktail waarmee Stefan
als barman bij De Beertuin Ceres probeerde te verleiden, bleek een schot in de roos.
Toen de twee jaren later gingen samenwonen, bond Stefan voor het eerst echt het
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De moussaka smaakt heerlijk
en er vallen tijdens het eten zelf
weinig woorden. Iedereen geniet van het gerecht en het valt
enorm in de smaak. Wederom
zijn de hoeveelheden bourgondisch maar zo heeft Stefan dat
nu eenmaal het liefste. Na het
eten verdwijnt de metaxa, ouzo
en port nog lang niet van tafel.
We genieten na van het eten en langzaam
raken we de tel en het coördinatievermogen kwijt.
Aan het eind van de avond keren uw
verslaggevers lichtelijk beschonken en
voldaan huiswaarts. De hordeur heeft dit
vrolijke einde helaas niet overleefd, excuses daarvoor Stefan.
Het was een geweldige avond. Het eten
was uit de kunst en aan verzorging zijn we
niets te kort gekomen. Stefan zelf vond de
avond ook zeer geslaagd en beheerst zijn
favoriete recepten tot in de puntjes. Op
avonden als deze prijzen we ons enorm
gelukkig met dit mooie beroep dat wij mogen uitvoeren. Ceres en Stefan, hartelijk
dank voor de gastvrijheid!
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Monoliet in historisch Stevensweert.

M

is de trap die leidt naar de voordeur. De eerste twee treden zijn
gelegd in het originele straatwerk. Bij elke trede omhoog wordt
de beleving iets moderner doordat de strakke vormgeving hier
duidelijker wordt. Deze trap is bijna letterlijk een brug van de
oorspronkelijke historische, naar de nieuwe en uiterst moderne
bebouwing”

idden in Stevensweert tref je tussen alle historische panden een heel bijzondere woning aan.
Gelegen op het hoogste punt staat de hypermoderne zwarte schuurwoning van Roel Ritzen
en Xaviera Burón Klose. Roel is opgeleid als hts bouwkundige,
Xaviera studeerde hts bouwkunde en architectuur aan de TU
Eindhoven.
We spraken met Roel over de woning, wonen in Stevensweert
en zijn bedrijf Monoliet.

Jullie woning heeft een bijzondere constructie. Kun
je daar iets over vertellen?
“De woning heeft inderdaad een unieke houten constructie.
Het is de eerste woning in Nederland die op deze manier is gebouwd. We hebben gebruik gemaakt van houten “I-liggers” met
een unieke verlijmde hoekverbinding. Hierdoor zijn geen stalen

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om juist in de
historische kern zo modern te bouwen?
“Als je het dorp in rijdt naar de locatie, is het toch echt
“Wauw” Het monumentale, en beschermde dorpsgezicht, dat was wat
ons aansprak. We waren op zoek
naar een stuk grond om samen onze
eerste zelf ontworpen en gebouwde
woning neer te zetten.We wilden
een woning bouwen die bij ons past;
modern, strak en minimalistisch.
Het moest uiteraard ook passen in
de omgeving maar we wilden ons
niet geleid of gestuurd voelen. In
eerste instantie vonden we de grond
te duur. Na een tijdje daalde de prijs
van de kavel en zijn we in gesprek
gegaan met de verkopende partij.
We zijn overeengekomen nadat we
zekerheid kregen over een aantal
punten die voor ons belangrijk waren. Een daarvan was een onherroepelijke bouwvergunning”
“Het eerste ontwerp dat Xaviera
maakte was helemaal over de top.
We hebben echt hoog ingezet, met
de wetenschap dat je altijd iets moet schrappen. In het eerste
ontwerp zaten vijf basiskenmerken. Uiteindelijk bleven er 3
elementen over: Geïntegreerde zonnepanelen, zwarte uiterlijk
met verbrande houten latten en grote raampartijen. De raampartijen moesten echter wel weggewerkt worden. Dit hebben we
gedaan door er zwarte luiken voor te plaatsen. Deze kunnen we
zelf open- en dichtmaken. Uiteindelijk is het ontwerp met vlag
en wimpel door de welstand heen gekomen met als opmerking:
“Een aanwinst voor Stevensweert”

Foto: Beckflash fotografie

hulpconstructies nodig. De skeletbouw is helemaal van hout.
Deze houten constructie is overigens niet meer te zien, het is
helemaal ingepakt in isolatie. Het is gabaseerd op een “Passiefhuis” Een woning moet hierbij voldoen aan een aantal eisen. Zo
mag het huis niet meer dan 15 kWh per/m2 per jaar verbruiken
voor ruimteverwarming. Gemiddeld genomen ligt het verbruik
voor een nieuwbouwwoning op ongeveer 150 kWh per m2. Een
passiefhuis hoeft een groot aantal maanden per jaar niet actief
verwarmd te worden met een verwarmingssysteem. De belangrijkste warmtebronnen voor dit huis zijn de bewoners, de apparaten, de zon en ook het isolerende vermogen van het hout”

“De schuurwoning is gebaseerd op de originele zwart gebeitste schuren die op dit stuk grond stonden. We wilden het bestaande idee in een heel modern jasje terugbrengen. De woning
is dus absoluut een verwijzing naar de bestaande bebouwing. Zo
hebben we ook gekeken naar de originele bebouwing in de kern
van Stevensweert. Veel langgevelboerderijen en het gebruik van
luiken, ook dit zie je weer terug in het nieuwe huis. Een heel
mooie verbinding tussen ons huis en de bestaande stenen huizen in de buurt hebben we als volgt gerealiseerd: Rondom het
huis hebben we een aantal muurtjes gemaakt van Veldbrandstenen. Deze stenen zijn hergebruikt uit een gesloopt klooster in
België. De toegangspoortjes naar het huis zijn van hout, dit keer
niet zwart, maar in de originele groene kleur en uitvoering die je
veel terugziet in de historische kern. Een ander bijzonder detail

Krijgen jullie veel reacties op het huis?
“De reacties op ons huis zijn zeer wisselend. Er wordt in ieder
geval over gepraat, en dat is een goed teken voor een ontwerper.
Als je goede architectuur neerzet, hebben mensen het erover. Ze
vinden het mooi, lelijk, apart, … maar het geeft een emotie en
dat is goed. Over smaak valt niet te twisten maar het moet wel
iets los maken”
Hoe bevalt het wonen in Stevensweert?
“We wonen hier heel graag. Oorspronkelijk komen we niet
uit deze buurt. Ik ben geboren in Heerlen en opgegroeid in
Landgraaf. Ondertussen zijn we echt goed ingeburgerd in Ste-
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maar natuurlijk ook op het gebied van duurzaamheid. Je hoeft niet door te slaan maar ook soms
een beetje meeveren met de nieuwe tijd. Oorspronkelijke bouw mag naar mijn mening ook gecombineerd worden met tegengestelde moderne
elementen. Hier moet je echter wel heel voorzichtig mee zijn, het kan ook wel echt verkeerd uitpakken. Dus wat betreft renoveren zeg ik absoluut
“ja” mits je het goed doet”

Staat de naam “Monoliet” symbool voor
jullie huis?
“Monoliet heeft meerdere betekenissen, onder
andere: ”Iets dat uitsteekt boven zijn omgeving”
maar het betekent ook: ”Gemaakt uit 1 steen of
stof” In zekere zou je kunnen zeggen dat het wel
symbool staat. Het is natuurlijk letterlijk zo dat
dit huis op een hoog punt staat en dus uitsteekt.
Daarnaast heeft het een hele minimalistische uitstraling. Dit past natuurlijk ook in de beschrijving
Foto: Beckflash fotografie
van monoliet. De inrichting en styling van het huis
is helemaal wit en strak, alles is op een vernuftige
vensweert. We zijn geen lid van bepaalde verenigingen vanwege
manieren weggewerkt. Het kookgedeelte is bijvoortijdgebrek, maar nemen wel deel aan diverse werkgroepen. Xabeeld in eerste instantie niet te zien, dit zit verscholen achter
viera is lid van de Dorpsraad. Ook zijn we regelmatig te vinden
een strakke witte wand die kan worden weggedraaid. Ook anbij activiteiten in het dorp. We doen graag mee met de kermis
dere functies zijn helemaal verscholen achter witte wanden.
en zijn geregeld bij ‘t Oad Kloaster te vinden.Twee jaar geleden
Ik was vooral op zoek naar een naam die niet voor de hand
zijn we met een hele groep mensen uit Stevensweert naar Pinklag. Het moest meerdere betekenissen hebben waardoor je veel
pop geweest”
kanten op kunt. Dat is dus Monoliet geworden.”
Je hebt een eigen bedrijf: Monoliet. Kun je vertellen
waarvoor de mensen bij jou terecht kunnen?
“Met Monoliet ben ik bezig met een aantal verschillende facetten: Ten eerste bouwcoaching mensen komen bij mij met een
vraag of wens als ze nog in het voortraject staan van de bouw.
Ik help ze dan met hoe te realiseren vanaf de initiatieffase tot
aan de gunning aan de aannemer toe. Een tweede onderdeel is
bouwbegeleiding: in deze fase komen we na de vergunning. Ik
kan een gedeelte of de hele bouwbegeleiding op me nemen. Op
dat moment ben ik het aanspreekpunt namens de opdrachtgever voor de aannemer en de onderaannemers. Ten derde doe ik
bouwtechnische keuringen, opleverkeuringen en controles tijdens de bouw, dit laatste doe ik onder andere voor “Vereniging
eigen huis”

Is het huis een visitekaartje, staat het ook voor de
stijl waar jij je vooral mee bezig houdt?
“Het is in zoverre een visitekaartje dat ik toch geregeld aanvragen krijg om mensen te adviseren die met onze gebruikte
technieken willen bouwen. Ik help ze daar uiteraard heel graag
mee, maar het is niet zo dat ik me enkel met deze bouwstijl bezighoud. Binnenkort zal er een item over ons huis worden uitgezonden in het programma “Binnenstebuiten” Ik verwacht dat
hierdoor nog meer aanvragen zullen binnenkomen uit het hele
land.
In Stevensweert zou ik dit soort huis absoluut zelf niet nogmaals willen neerzetten. Het moet voor ons uniek blijven. En
daar willen we absoluut nog eerst zelf van blijven genieten.”

Hoewel Xaviera en ik natuurlijk beiden in de
bouwtechnische branche werken hebben we
bewust gekozen om niet samen in het bedrijf te
gaan. Natuurlijk werken we weleens samen, we
maken dan dankbaar gebruik van elkaars kwaliteiten. Ik ben een echte techneut, een “Pietje
Precies” Voor ontwerpen en architectuur ben ik
niet ‘dromerig’ genoeg. Als Xaviera een ontwerp
maakt help ik haar vaak met hoe dit technisch gerealiseerd kan worden.”

Foto: Beckflash fotografie

Jullie hebben zelf helemaal nieuw gebouwd, weliswaar met een knipoog naar
het verleden. Hoe sta je tegenover renoveren?
“Renoveren kan heel mooi zijn. Naar mijn mening ook gecombineerd met moderne elementen,
mits je het doet met respect voor de bestaande
bebouwing. Ik vind dat je wel moderne technieken moet kunnen toepassen. De technieken zijn
niet voor niets verbeterd, in technisch opzicht

8

