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Zoals bij jullie bekend, zijn een aantal werkgroepen vanuit 
de dorpsraad heel actief om een aantal projecten te realise-
ren. Met trots mogen we concluderen dat we veel betrokken 

burgers hebben waardoor we mooie ontwikkelingen kunnen mel-
den. Daarnaast is fijn is te vermelden dat we prettig samenwerken 
met de gemeente waardoor we de gewenste voortgang hebben.   

Werkgroep Gemeenschapshuis
De werkgroep heeft veel voorwerk verricht en de volgende stap 
in het traject is een haalbaarheidsonderzoek. De gemeente heeft 
een geldbedrag beschikbaar gesteld om dit haalbaarheidsonder-
zoek te laten plaats vinden. Twee bedrijven hebben een offerte 
uitgebracht en de werkgroep zal beide bedrijven bevragen om te 
komen tot de juiste keuze.
Contactpersoon: Jan Mueters

Nieuws van recent opgerichte werkgroep Verkeer
Op initiatief van de Dorpsraad is de 
werkgroep Verkeer medio juli van 
start gegaan en deze groep wordt 
inmiddels vertegenwoordigd door 
9 in Stevensweert woonachtige vrij-
willigers. De werkgroep is met veel 
enthousiasme en drive aan de slag 
gegaan en is in de gelukkige omstan-
digheid te beschikken over de nodige 
verkeerstechnische en wettelijke re-

gelgeving. Het doel van deze werkgroep is het bevorderen van de 
verkeersveiligheid in en om de gemeenschap van Stevensweert. 
Dit willen ze bereiken door signalen uit de gemeenschap op te 
pakken en situaties te onderzoeken op verbetering en haalbaar-
heid. De realisatie van eventueel door te voeren verbeteringen zal 
uiteraard in samenspraak en na goedkeuring door de gemeente 
Maasgouw moeten plaats vinden.
 
Uit een eerste inventarisatie blijkt er veel werk aan de winkel te 
zijn en uit een lijst van aandachtpunten is een eerste keuze ge-
maakt voor 2 onderwerpen n.l.:
•  Onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid rondom 

de basisschool,
•  De al in voorbereiding zijnde reconstructie van de Oude Maas-

weg en Schuttersweg.
 

Vanuit de dorpsraad zelf zijn eerder al 2 verkeertechnische situa-
ties onder de loep genomen over de toegenomen verkeersdrukte 
op de Weg langs de Grinderkens en de onoverzichtelijke dorpsen-
tree via de Sint Annadijk/Roumerweg. Hierover zijn al gesprek-
ken en voorstellen tot verbetering met de Gemeente Maasgouw 
gaande.
Contactpersoon: Peter Kruitz 

Werkgroep Maasdijk
De gemeente heeft aangegeven dat 
de bomen op de Maasdijk de ko-
mende jaren gehandhaafd blijven 
en daar waar nodig nieuwe bomen 
gepland worden. Dat houdt con-
creet in dat het uitsterfbeleid van 
de baan is. Wanneer er ‘voldoende 
ruimte’ is worden er weer nieuwe 
bomen aangeplant. 

Daarnaast zijn er plannen om de ontmantelde vesting verder in te 
richten en toegankelijker te maken. Het betreft het gebied vanaf 
het “wachthuisje” tot aan de Wilhelminalaan. Ook is er het idee 
om aan de Roumerweg een bomenlaan aan te planten. Deze gede-
tailleerde plannen worden uiteindelijk door de gemeente bekend 
gemaakt via de nieuwsbrief/website.
Contactpersoon Xaviera Buron - Klose

Werkgroep Welkomstpakket
Het welkomstpakket is een groot succes 
en we ontvangen veel complimenten. Dit 
initiatief wordt door diverse omliggende 
dorpen overgenomen. Mede dank aan 
onze ondernemers die hieraan meewer-
ken. We verzoeken onze dorpsgenoten 
om nieuwe bewoners via ons mailadres 
info@dorpsraadstevensweert.nl aan ons 
kenbaar te maken.
Contactpersonen: Jos Ros en 
Mart Tindemans

Nieuws van de dorpsraad

Beste dorpsgenoten

 Graag wil ik jullie informeren over een aantal ontwikkelingen.
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Werkgroep Herinrichting braakliggende voetbalvelden
Het concept (afb.) is ontwikkeld door het bedrijf RA+ naar aanlei-
ding van de opgehaalde ideeën in de dorpsbijeenkomst die plaats 
vond in de kantine van de voetbalclub.  Dit concept is momenteel 
onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de werkgroep van 
de dorpsraad.

Op 29 september a.s. wordt dit concept voor het laatst besproken 
om te komen tot een definitieve versie. Hierna gaat de gemeente 
onderzoeken of er voldoende budget vrij gemaakt kan worden om 
de plannen te realiseren. Het plan zal in fases worden uitgevoerd 
omdat het terrein nu gedeeltelijk nodig is voor de opslag van ma-
terialen in verband met de renovatie van de kern. 
Contactpersoon: Joris Raven

Vanuit de Werkgroep Recreatie & Toerisme is er geen 
nieuws. De contactpersoon hiervoor is Marlou Kelleners. 

Heb je interesse om te participeren in een werkgroep dan ben je 
van harte welkom. Je kunt dit met het contactformulier op onze 
site kenbaar maken. Natuurlijk kun je ook je mening, ideeën, 
voorstellen of opmerkingen daarmee kenbaar maken. Of recht-
streeks mailen naar: info@dorpsraadstevensweert.nl

Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor hun inzet.

Samen zorgen we voor een dorp waar we trots op zijn.

Met vriendelijke groet,
Jan Mueters

Voorzitter dorpsraad

Deze afbeelding vindt u 
sterk vergroot op onze 
site onder ‘Projecten’.  

Zoekt u een gezellige, klein-
schalige en ondernemende 

dagbesteding in Stevensweert, 
waar met respect in een liefde-
volle en veilige omgeving, een 
heerlijke daginvulling aangebo-

den wordt? Kijk dan eens op onze website: www.hetkisserhofke.
nl. Ook bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen, 
of bel ons indien u meer informatie wenst.

Brigitta Decortis
Dagbesteding Het Kisserhöfke
Eiland 48A
6107CB Stevensweert
Tel.: 06-1027 0514
E-mail: dagbesteding@hetkisserhofke.nl
Website: www.hetkisserhofke.nl
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Schlössels financieel advies

Aan de Zandkuilweg in Maasbracht 
vind je het prachtige kantoor van 
sponsor van “Stevenswee(r)tjes”, 

Schlössels financieel advies. Trotse eige-
naar van dit bedrijf is Ingrid Schlössels. Bij 
binnenkomst in het kantoor word je met-
een hartelijk ontvangen aan de balie. Het 
kantoor ademt een frisse en ontspannen 
sfeer uit, en dat is nu precies wat Ingrid 
zelf ook uitstraalt.

Één met Stevensweert
Ingrid is geboren en opgegroeid in Ei-

nighausen maar al sinds jaar en dag woon-
achtig in Stevensweert. Ik voel me gewel-
dig thuis in Stevensweert, eigenlijk wel 
meer dan in Einighausen. Hoe dat komt, 
tja…. het is van alles, dat water overal, de 
samenhang, het verenigingsleven, het is 
gewoon écht een heel leuk dorp. Mensen 
zeiden tegen mij ‘Ingrid, het is een eiland 
en dat zul je wel merken, daar kom je niet 
zomaar tussen’. Nou dat is dus iets wat ik 
nooit zo heb gevoeld. Ik voel me echt één 
met Stevensweert.”

Persoonlijk contact
De carrière van Ingrid begon bij 

CZ, daar verzorgde ze onder andere 
declaraties voor tandartsen. “Dat 
vond ik eigenlijk best wel saai”, ver-
telt Ingrid. De liefde voor het vak 
ontstond later bij Deloitte. Ingrid 
maakte daarna een tussenstop naar 
de Fietszaak van haar toenmalige 
partner. Uiteindelijk is ze toch weer 
terug naar de accountancy gegaan 
en ging aan de slag bij Rabobank 
Nederland. “Mijn hart ligt toch bij 
het fiscale, de accountancy en al die 
cijfertjes. Het werk bij de Rabobank 
vond ik heel leuk, maar ik miste het 
langdurige persoonlijke contact. Ik 
zat 1 op 1 met mijn klant, bracht een 
advies uit en stuurde ze vervolgens 
door naar een collega. Daar hield 
voor mij het contact met die klant 
op.”

Zelfstandig ondernemer
In 2004 besloot Ingrid om door te 

gaan als zelfstandig ondernemer en 
startte ze Schlössels financieel ad-

vies. “Het was zo spannend om deze stap 
te nemen, hoewel mensen die dichtbij mij 
stonden er alle vertrouwen in hadden dacht 
ik zelf nog: Wie gaat mij nou vinden?”  

Binnen de kortste keren werd Ingrid 
benaderd voor een project door haar voor-
malige werkgever. Voor ze het wist diende 
de ene na andere klant zich aan. Persoon-
lijke benadering naar klanten staat heel 
hoog in het vaandel bij Ingrid. ”Ik wil klan-
ten graag adviseren vanaf de basis en hen 
daarna ook kunnen blijven volgen en bege-
leiden. Je bouwt hierdoor echt een relatie 
op met je klanten. Ik hoor vaak terug van 
klanten dat ze het zo fijn vinden dat ik zo 
betrokken ben.”

Allround-medewerker
”Toen ik het bedrijf startte, had ik het 

idee om altijd zzp-er te blijven. Met drie 
of vier dagen in de week werken zou ik 
een goede boterham kunnen verdienen. 
Ik had verder echt geen specifieke visie 

of strategie.” Nu, 18 jaar later, telt het be-
drijf 15 medewerkers. “Mijn medewerkers, 
ik noem ze collega’s, zijn onmisbaar voor 
me. Zonder dit team kon dit bedrijf niet zo 
functioneren.” Uit het feit dat de mensen 
vaak al heel veel jaren werkzaam zijn blijkt 

dat Ingrid ook voor haar medewerkers een 
loyale werkgever is. ”Alles is bespreekbaar 
en ik sta open voor al hun vragen en op-
merkingen. Ik wil graag van alle collega’s 
allround-medewerkers maken. Op deze 
manier blijft het werk ook divers en uitda-
gend voor de mensen.” 

Schlössels financieel advies is leerbedrijf 
voor MBO en HBO opleidingen. ”Ik vind 
het belangrijk dat studenten het vak goed 
geleerd krijgen. Als de stage ten einde is, 
hebben ze echt iets geleerd. Stagiairs zijn 
hier zelf ook altijd enthousiast over.” Voor 
de toekomst heeft Ingrid met haar bedrijf 
zeker geen grootse uitbreidingsplannen. 
”Ik vind het heel fijn hoe het nu is: de om-
vang van het bedrijf met dit aantal mede-
werkers. Ik heb absoluut niet de intentie 
om nog groter te worden. Want het aller-
belangrijkste is natuurlijk mijn gezin, dat 
staat altijd op nummer één.”

Ingrid Schlössels

Kaarsenfeest 16 december 2022

De afgelopen twee jaar moest het worden afgelast, maar dit jaar, op vrijdag 16 december 2022 is het Kaar-
senfeest gepland.  Het actiecomité is al volop bezig met de voorbereidingen. Zodra meer informatie beschik-
baar is, vindt u die op onze site onder ‘Laatste Nieuws’ en ‘Dorpsactiviteiten’.
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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.

Wat er zoal veranderen kan (deel IV)

Boerenleenbank 
De kassier van de Boerenleenbank, 
thans Rabo-bank, heeft geen kan-

toor meer aan huis, maar is ondergebracht 
in het nieuwe bankgebouw aan de Veld-
straat.  Math Clerkx,  Tjeu van Riet, Ger-
rit Bindels en  Jac Verbeek waren de na-
oorlogse kassiers. Loonzakjes verdwenen, 
daarvoor in de plaats kwam de betaalre-
kening. Geld halen aan het loket is er niet 
meer bij. Het geld komt uit de muur via 
een pinautomaat.

“Friettenten”, wat was dat 40 jaar geleden, 
zij lagen alleen in de grote steden. Tegen-
woordig kennen wij er zelfs twee: Ritho 
en de Veldpoort. De allereerste friteszaak 
werd geopend aan de Veldstraat in het 
pand van Baer Jeurissen. Antje van Vin-
ken kwam daarna, hij verkocht frites, kro-
ketten, gehaktballen enz. in de Singelstraat 
Noord en vervolgens in de Maaspoort. Van 
de vele cafés en winkels die Stevensweert 
kende, zijn er weinig meer over.

De koloniale sector.
Stevensweert kende een weelderig be-
drijfsleven. De komst van supermarkten 
- in ons dorp is dat op dat moment Su-
permarkt Thijssen - bracht een complete 
ommezwaai  in de koloniale warensector 
tot stand. In de naoorlogse periode bezat 
Stevensweert een groot aantal winkels: 
Frenske, Fina van Croughs, Trees Theelen, 
Paula van de Richter, Betje van de Rich-
ter, Lena van Heuts,  Lena van Wullemke, 
Rika, Knoors,  Anna van Brentjens aan de 
kerk, Tjeu van Geurts,  Jaak van Brentjens, 
Truuke van Naatje en tante Ans van Leb-
esque. Wullemke Smeets en Bér van Ool 
waren tevens  venters in groenten en fruit. 
Daarnaast hadden wij in Bér Bongers een  

melkboer. Toon Sevriens en Bernard van 
Lankveld brachten bier en limonade rond, 
particulier en bij de cafés. Zij verdwenen 
voor en na allemaal uit het dorpsbeeld.

Stevensweert kende in de periode diverse 
goede slagers. Er was geen gebrek aan 
huisslachters in de naoorlogse periode. 
Toen die later overbodig werden, bleven 
alleen nog maar de slagers met een winkel 
over, zoals Harrie Wijnen, getrouwd met 
Betje van de Richter, Jan Knoors, Tjeu van 
Geurts (Krijn) en Lei Aben.  

Vlak na de oorlog had Neerke Vinken nog  
een slagerij aan de Nieuwendijk. Ook zij 

zijn niet meer in beeld. Het vlees dat ge-
slacht werd, moest ook gerookt worden. 
Stevensweert kende diverse rokerijen. 
Lena van de Ruik was wel de bekendste.

Bakkers waren er eveneens voldoende: 
Wim Krijn (Wum van Frenske),  Jac Bren-
tjens,  Fritske Theelen en  Cretien Majolée 
(Tjaen van Majolei). Ze bakten dagelijks 
vers brood. Tegenwoordig hebben wij geen 
enkele bakkerij meer.
Bij Baer Beunen aan de Maas kon men lek-
ker zelfgemaakt ijs kopen. Vervolgens kon 
men daarvoor terecht bij Majolée aan de 
Kazernestraat. Voor een dubbeltje hadden 
wij al een Sibema-ijsje.  

Végé – heropening in 1953. Op de foto v.l.n.r. Corry Jans, Lei Aben, Dielke Richter, 
Betje Richter, Harrie Wijnen. (Foto: archief fam. Mueters)

Niet  vergeten: u kunt, als lid van de  RABO Bank, nog tot 27 
september op de dorpsraad stemmen om het doel te 

steunen dat de dorpsraad voor de aktie dit jaar heeft gesteld:  

Samen met alle verenigingen van Stevensweert een mededelin-
genbord realiseren waarop alle aankomende activiteiten gepu-
bliceerd kunnen worden. 


