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Beste dorpsgenoten,

Na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest van de dorpsraad, hebben Bert Kaumo (vice-voorzitter) en Hans van Laanen (penning-
meester) te kennen gegeven hun lidmaatschap van het bestuur te beëindigen. We bedanken hun voor hun betrokkenheid en 
jarenlange inzet. Na een intensieve zoektocht is de dorpsraad verheugd dat ze drie nieuwe bestuursleden mag begroeten die 
zich hier aan u voorstellen.                                                                                                                                  Jan Mueters, voor zitter

Wijzigingen in het bestuur van de dorpsraad

Hallo inwoners van Stevensweert,

Mijn naam is Mart Tindemans 63 jaar 
- samenlevend met Anja en samen ouders 
van 4 kinderen en grootouders van 5 klein-
kinderen. Vanaf 1982 woonachtig op de 
Endepoel 26.

Sinds begin 2021 maak ik deel uit van de 
Dorpsraad Stevensweert. Omdat het einde 
van mijn arbeidzaam leven - na 43 jaar 
gewerkt te hebben in het onderwijs en de 
zorg - dit jaar in zicht komt wil ik me meer 
gaan inzetten voor ons mooie dorp.

Omdat Stevensweert deel uitmaakt van de 
grote gemeente Maasgouw wil ik graag met 
onze inwoners blijven zorgen dat ons dorp 
voldoende op de radar van de gemeente 
blijft staan.

Stevensweert heeft veel te bieden en ik wil 
de komende tijd eraan bijdragen dat ons 
dorp op vele gebieden de aandacht krijgt 
van de gemeente welke Stevensweert ver-
dient.

Beste inwoners van Stevensweert,

Mijn naam is Joris Raven, de nieuwe 
penningmeester van de dorpsraad. Ik ben 
26 jaar en woon sinds 2002 in het dorp. 
Via de toenmalige basisschool Het Heilig 
Hart, Connect College, Hogeschool Zuyd 
(Finance & Control) en Fontys (leraren-
opleiding) ben ik sinds een halfjaar docent 
Economie op het Roercollege Schöndeln 
in Roermond.

Recentelijk werd ik gevraagd om pen-
ningmeester van de dorpsraad te worden. 
Ik had niet lang nodig om daarover na te 
denken. Door middel van de basisschool, 
Kindervakantiewerk en de voetbalvereni-
ging ben ik altijd erg betrokken geweest 
met de ontwikkelingen in het dorp. Het 
lijkt mij daarom ook fantastisch om de 
synergie tussen de inwoners van Stevens-
weert te bevorderen met het faciliteren 
van nieuwe voorzieningen en activiteiten 
voor het dorp.

Ik kijk er naar uit om elkaar te ontmoeten 
bij een van onze bijeenkomsten.

Hallo,
 
ik ben Peter Kruitz, 60 jaar en samen 
met mijn partner Monique wonen we 
sinds vorig jaar aan de Burgemeester Min-
kenbergstraat 40.
 
Van oorsprong en opgegroeid in Schin-
veld, later vele jaren in Heerlen woonach-
tig geweest. Samen met Monique hebben 
we 5 volwassen kinderen en inmiddels ook 
al een eerste kleinkind.

Met techniek als achtergrond ben ik werk-
zaam in de automatisering van de maga-
zijn logistiek.
 
Recent ben ik tot de Dorpsraad toegetre-
den en hoop daarmee een actieve en posi-
tieve bijdrage te gaan leveren aan de leef-
baarheid van dit prachtige dorp en haar 
omgeving.
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In oktober 2021 hebben een groot aan-
tal deelnemers-hardlopers deelgeno-

men aan een vanwege Corona aangepaste 
versie van de Roparun (Landgraaf - Eind-
hoven – Landgraaf.) De deelnemers lie-
pen in estafettevorm en door middel van 
donaties en sponsoren werd er een bedrag 
van iets meer dan € 2.000.000 opgehaald 
voor hulpmiddelen en behandelingen ten-
gevolge van de gevreesde ziekte.

In Stevensweert werd een doorkomst ge-
organiseerd. De deelnemers werden bij de 
doorkomst door ons mooie vestingsstadje 
enthousiast onthaald door de jeugdharmo-

nie, harmonie, kinderkoortje en menige 
supporters. Ze werden allen welkom gehe-
ten door onze super omroeper. Dit mede 
om zo de minder goede weersomstandig-
heden nog beter te kunnen trotseren.

Het doorkomstcomité is nu uitgenodigd 
om op 17 maart in Weert live aanwezig te 
zijn bij de uitroeping van de uitslag: Ver-
kiezing Roparunnerstad 2021.

Een blijk van waardering voor alle be-
trokkenen die hebben bijgedragen aan 
deze mooie happening in ons dorp. We 
houden u op de hoogte van de uitslag. 

Roparun 2021 - Verkiezing Roparunnerstad

De Dorpsraad is al enige tijd met de gemeente in gesprek 
over de Weg langs de Grinderkens, omdat er regelma-

tig signalen bij ons binnenkomen over de verkeersveiligheid 
en het parkeergedrag rondom de Hompesche molen. 

In januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met de ove-
rige betrokkenen: Natuurmonumenten, Dorpsoverleg Ohé en 
Laak, exploitant de Hompesche molen en de gemeente. Er was 
sprake van een open gesprek waarbij alle partijen vanuit hun 
invalshoek hebben meegedacht  aan mogelijke oplossingen. 

De Dorpsraad, vertegenwoordigd door Marlou Kelleners en 
Mart Tindemans, heeft de verkeersveiligheid benadrukt mede 
omdat deze weg een schoolroute is en het ook op de agenda 
van de Kinderraad staat. Het parkeerprobleem wordt ook 
door iedereen herkend en er werden creatieve oplossingen ge-
opperd. De volgende bijeenkomst op locatie bij de Hompesche 
molen staat gepland in april waarna er hopelijk gestart kan 
gaan worden met een aantal maatregelen.

Al geruime tijd vraagt de Dorpsraad bij de gemeente 
aandacht voor een herinrichting van de kruising 

Roumerweg - St. Annadijk.  Dit initiatief richt zich op de 
verkeersveiligheid, de sfeer en aanblik van de aanrijroute. 
Er is een olifantenpaadje ontstaan; onduidelijke verkeers-
wijzers en een kale, sfeerloze uitstraling. 

In januari heeft de Dorpsraad een constructieve bijeen-
komst gehad met de gemeente. De verkeersdeskundige van 
de gemeente gaat insteken op een logischer wegontwerp. 
De groen afdeling van de gemeente wil gaan bijdragen aan 
een duidelijkere verkeersinrichting welke passend zal zijn 
bij de plattelandssfeer op deze locatie. 

Eind maart is een nieuwe afspraak gemaakt op locatie 
waar we verder praten over de mogelijkheden en de vol-
gende stappen in dit proces.

Weg langs de Grinderkens

Herinrichting kruising Roumerweg - St. Annadijk
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De veranderingen in Stevens-
weert, zoals Joep Cuijpers het 
beschreef in het Jaarboek 2001 

van Amici Insulae.

Eiland
Ook op het gehucht het Eiland is nogal 

wat veranderd. Het dierenparkje op de 
Meersenkamp kwam er, de Varkensmarkt 
werd omgetoverd tot Wilhelminaplein met 
in het midden een monument voor de oor-
logsslachtoffers.  Het Eiland bestond voor-
namelijk uit boerengezinnen die voor en 
na verdwenen. Daarmee verdwenen ook 
de vele graanschuren die Stevensweert rijk 
was.

De laatste jaren zijn er veel nieuwe hui-
zen gebouwd of zijn de oude opgeknapt. 
Het kapelletje van de H. Rochus staat er 
nog steeds als een rots in de branding. De 
nostalgische houten schuttersbomen van 
schutterij St. Rochus, nu schuttersgilde, 
maakten plaats voor een kogelvanger.

De smederij van Toon Graus is er niet 
meer. Bakker Brentjens evenmin, zelfs het 

taxibedrijf van Hendriks is al lang verle-
den tijd. Wat overbleef is de schoenmake-
rij van Engelen, thans gerund door zoon 
Frans. Ook het café van Rika en Karelke 
Bongers staat er nog , alleen met een ande-
re eigenaar. Het dorpswinkeltje van Rika 
is eveneens verleden tijd.

Brandt
Op de Brandt zijn de grote families zoals 

Bongers (de melkboer), de familie Dekkers 
(Marie van Klaar), de familie Linssen,  Mi-
chels,  Welters, enz.  er niet meer. De “Kat-
tendiek”, zoals hij genoemd werd, is niet 
meer herkenbaar. Hij is volgebouwd met 
moderne woningen. Hetgeen door de jaren 
niet veranderde, is het kapelletje van Onze 
Lieve Vrouw op de Brandt. Het kapelletje 
herinnert ons aan vroegere gelovige tijden.
Voor diegenen die van natuur en vissen 
houden en daarvan willen genieten, ligt 
er in het rustgebied op de Brandt de grote 
visvijver met daaromheen de grindgaten, 
waar het lawaai van de schurende stenen 
in de emmers van de baggermolens al ge-

ruime tijd verdwenen is. Het begrip “na-
tuurmonumenten” heeft in Stevensweert 
zijn intrede gedaan. Buitenlandse koeien 
(Galloways) en Koniks paarden grazen de 
natuurgebieden kaal. De grindgaten zijn al 
geruime tijd ontdekt door de waterspor-
ters.  De ”Kis” is sinds jaren een grote trek-
pleister als dagstrand.

Bilt
Op het Bilt is niet zoveel veranderd. De 

boerenbedrijven van  Wiel van de Stas, 
(Stassen), Vos en Wullem van Toontje  
(Willem Indemans) zijn nog steeds in 
bedrijf. Met de komst van de watersport 
schakelde de familie Goossens over op een 
botenbedrijf. De plaatselijke veiling waar 
de boer of tuinder hun groenten en fruit 
brachten, is al jaren afgeschaft.    

Jarenlang had  Coba, de vrouw van 
“Joost van Toontje”, er een groenten- en 
fruitwinkeltje. Naast Coba verkocht Graat 
Kehrens aan de Mandenmakersstraat ja-
renlang eveneens eigen gekweekte groen-
ten.

Wat er zoal veranderen kan (deel 2 en 3)

De voormalige melkfabriek de 
“Fuu” (foto) werd verbouwd tot 
twee woningen en de eiermijn 

bij Toon Dirks  aan de Singelstraat Zuid 
werd opgeheven.

De boerderij van de familie Rutten 
(Halfweg) is veranderd in een imposant, 
in het oog springend, wit gebouw. Een van 
de belangrijkste, zo niet de belangrijkste 
verandering, was de herindeling bij Maas-
bracht.  De tegenover Halfweg geplaatste 
gedenksteen doet ons herinneren aan de 
tijd dat Stevensweert een zelfstandige ge-
meente was.

Sporthal
Wat te denken van het prachtige sport-

park “De Werken”, een accommodatie van 
allure, niet te vergelijken met de voetbal-
velden op het Steinke.  Stevensweert heeft 
een eigen sporthal en een tenniscomplex, 
wie dacht daar 40 jaar geleden aan. Tennis 

was immers alleen voor de elite. 

Een nieuwe lagere school werd gebouwd 
en men spreekt niet meer over klassen, 
maar over groepen en al helemaal niet 
meer over een hoofd van de school, maar 
over een directeur. Leerkracht, zo wordt 
de meester van toen genoemd. Ouderraad, 
medezeggenschapsraad, wat was dat?  

De oude school werd Trefcentrum met 
daarnaast een peuterspeelzaal. De Juli-
analaan kreeg nieuwe bomen.

De boerderij van Graat van de Zeel 
(Graat Zeelen) werd omgebouwd tot een 
mooi apparte-
mentencomplex 
en botenopslag. 

De boerderij 
van oud-wethou-
der Tjeu Rutten 
werd een hotel, 
café-restaurant 
met kegelbanen, 
genaamd “In ’t 
Brookx”.

De zusters  
F r a n c i s c a n e s -
sen zijn weg uit 
S t e v e n s w e e r t .  
Gezinnen zoals 
Thomassen, Jac 
en Bertha Rutten,  

Wiel en Gabby Dirks hebben na de oorlog 
het klooster bewoond. Ook was er nog de 
kleuterschool.  Daarna werd het statige 
oude klooster  café-restaurant. Ernaast 
lag de “GERA” cement-tegelfabriek  van 
Piet Tubeé  (Pit van Naatje) die tevens de 
Sparwinkel aan de Veldstraat bezat (thans 
friture Ritho).

Na het opheffen van de tegelfabriek be-
gon Wiel van Naatje (Tubée) een winkel in 
van alles, niet zo groot, maar wel veelzij-
dig. Van verf tot de mooiste kaarten van 
Stevensweert kon je er kopen, met erbij 
een stomerij, VVV-folderpost, postkan-
toor, krantenverkoop enz. 

De voormalige Végé-winkel op Markt 4. Foto omstreeks 1950. 
V.l.n.r.: Lei Aben, Harry Wijnen, Betje Wijnen-Richter, Dily 
Mueters-Richter, Gerda Walter en Corry Jans. 
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Dankzij de sponsoring van Peters & Jacobs Makelaars Taxateurs in Echt, SIMONS Truckservice in Echt en 
Schlössels financieel advies in Maasbracht, kunnen wij dit jaar de 4 uitgaven van “Stevenswee(r)tjes” op papier 

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

“Stevenswee(r)tjes” is een uitgave van de  Stichting Dorpsraad te Stevensweert.

Badmintonclub Stevensweert: voor elk wat wils!

In Stevensweert is van alles te doen, 
maar wat niet iedereen weet is, dat 
in sporthal “De Werken” ook wordt 

gebadmintond. Op donderdagavond vanaf 
20:00 uur worden hier partijen gespeeld. 
Deze 25 leden (foto) in de leeftijd van 
16 tot 65 komen niet alleen uit Stevens-
weert, maar ook uit Maasbracht, Ohé en 
Laak, Echt en zelfs uit Susteren. De club 
heeft een herenteam en een mixteam die 
deelnemen aan de RecreantenCompetitie 
Midden-Limburg. Sommige spelers zijn 
nog maar net begonnen en andere spelers 

zijn echte oude 
rotten. Hier ma-
ken die verschil-
len niets uit, want 
we zorgen ervoor 

dat alle spelers een sportieve en gezellige 
avond hebben. Door goed te kijken of een 
beginner met een ervaren speler tegen ge-
lijkwaardige tegenstanders speelt, is het 
voor alle vier een uitdagende wedstrijd. En 
net dit aanpassen aan elkaar is belangrijk 
bij een kleine club.  

De vereniging heeft een recreatief karak-
ter; je kunt hier spelen zonder verplich-
tingen voor een lage contributie van 50 
euro per jaar. De club zorgt voor de nodige 

gezelligheid; natuurlijk is er elk jaar een 
feestavond, maar ook andere activiteiten 
worden bedacht. En als de coronaregels 
het weer toelaten, wordt de donderdag-
avond regelmatig afgesloten met een ge-
zellig drankje.  

Afgelopen najaar hebben we opnieuw 
een familiedag georganiseerd: partner, 
zoon, dochter, vader, moeder of het hele 
gezin - iedereen was welkom. De opkomst 
was groot en er werden goede wedstrijden 
gespeeld, maar vooral veel gelachen. Dit 
heeft er zelfs voor gezorgd dat twee fami-
lieleden lid zijn geworden. 

Maar we hebben nog ruimte in de zaal 
voor meer spelers. Dus wil je lekker spor-
ten? Ben je fanatiek? Of liever een beetje 
rustig aan? Kom eens een keertje kijken, of 
beter nog: kom eens meespelen. Een bad-
mintonracket kun je van ons lenen. Heb je 
vooraf vragen, bel Danielle Cuijpers, tel. 
06-5142 8249.

Wist je dat in Stevensweert al 
ruim 40 jaar met veel plezier 
volleybal wordt gespeeld?

Na een lange periode in Nevobo- of in 
Vrijetijdcompetitie te hebben gespeeld, 
zijn nu nog twee groepen volwassenen ac-
tief op de woensdagavond in sportzaal “De 
Werken” in Stevensweert.

Om 19.00 uur starten de dames en om 
20.15 uur de herengroep, versterkt met en-
kele dames. Met name deze laatste groep 
heeft nog plaats voor enkele spelers. Beide 
groepen gaan onder leiding van de des-
kundige trainer aan de slag. 

De training bestaat uit de volgende on-
derdelen: circa een half uur werken we aan 
de conditie, vervolgens inspelen met de 
bal en een aantal technische oefeningen 

in groeps-
v e r b a n d .  
De training 
wordt afge-
rond met 
een onder-
linge wed-
strijd van ca. 
45 minuten. 

Omdat de winnaar aan het einde van de 
training niet het net hoeft op te ruimen, 
gaan de wedstrijdjes ‘op het scherpst van 
de snede’.

Ter informatie: de leeftijden van de spe-
lers variëren van 35 – 70 jaar. Zij komen 
allen uit de regio Midden-Limburg. De 
contributie bedraagt € 50,- per halfjaar. 
Iedere volwassene die ervaring heeft met 

volleyballen is van harte welkom om te ko-
men kijken. Liever nog om direct je sport-
spullen mee te nemen en een maand op 
proef te komen spelen. 1x per maand gaan 
we voor ‘de 3e helft’ en dus wat drinken.

Voor nadere informatie: 
Theo Janssen, tel.: 06 - 4714 4701 
of  
John van Engelen, tel. 06 - 1077 4650

Volleyballen in Stevensweert wat voor jou?


