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De dorpsraad heeft er al heel veel zin in!
We wensen alle Stevensweertenaren dan ook fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

De dorpsraad
Xaviera Burón Klose

Peter Kruitz
Jan Mueters
Joris Raven

Jos Ros
Mart Tindemans
Marlou Verwijlen

Dion de Jong (aspirant lid gekozen via ‘de loteling’)

“Stevenswee(r)tjes” is een uitgave van de Dorpsraad te Stevensweert en wordt 4x per jaar huis-aan-huis bezorgd.
Kopij kunt u aanleveren op ons e-mailadres: info@dorpsraadstevensweert.nl

Alle uitgaven vindt u in PDF op de website van de Dorpsraad onder Nieuws/“Stevenswee(r)tjes”. 
U kunt zich op de site inschrijven voor de Nieuwsbrief op www.dorpsraadstevensweert.nl

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 2023

- Jeffrey Beulen op voetbalschoenen 
van Lionel Messi voetbalt.
- Joep van Neer de sleutel van zijn 
huis heeft gekregen.

- dat het haalbaarheidsonderzoek voor een gemeenschaps-
huis eind januari 2023 wordt aangeboden aan de gemeente.

- Pierre Seegers en Theo Cretskens elke morgen 6 dagen per 
week bij de ‘open inloop’ in de kantine van de voetbalclub 
aanwezig zijn.

- de ‘open inloop’ voor iedereen toegankelijk is van 10.00 uur 
tot ongeveer 11.30 uur.

- Audrey Wolters de nieuwe dorpscontactpersoon is van de 
gemeente Maasgouw.

- de gemeente 200.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor 
de herinrichting van de 2 braakliggende voetbalvelden.

- dat men in 2023 start met de aanleg van een bos, honden-
speelplaats en jeu de boules baan.

- er in het eerste team van Vv Stevensweert een verjonging 
heeft plaats gevonden en dat er nu veel fanatieke jeugdige 
spelers voetballen.

- De Leefhöbbers wederom een geweldig carnavalsprogram-
na hebben dat te vinden is op de site www.leefhobbers.nl 
(of op de site van de dorpsraad).

Elke maand verschijnt een digitale 
nieuwsbrief met informatie over 
de actuele zaken van ons dorp. Je 
kunt je via de site van de dorps-
raad hierop abonneren. We heb-
ben liefst 248 abonnees!
Daarnaast ontvangen onze be-
woners elke kwartaal het blad 

”Stevenswee(r)tjes” dat huis aan huis wordt verspreid.

De redactie is op zoek naar collegae (> 14 jaar) die aan onze 
publicaties willen meewerken. We denken hierbij aan o.a. het 
schrijven van artikelen, nieuwsgaring, het afnemen van inter-
views en wat er verder zoal komt kijken bij het samenstellen van 
de nieuwsbrief.
 
Heb je interesse (of wil je eerst informatie ontvangen) om samen 
met de andere enthousiaste nieuwsbrief- medewerkers onze 
nieuwsbrieven vorm geven stuur dan je een mail naar info@
dorpsraadstevensweert.nl
Elke versterking is welkom.
Graag zien we je reactie tegemoet.

Nieuwsbrief-vrijwilligers gevraagd.
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Stevensweert heeft een uniek 
landschap. Na het afbreken van 
de vestingwerken in 1872, heeft 
de gemeente de vrijkomende 

grond overgenomen van het Ministerie van 
Oorlog. Sindsdien is een deel van de voor-
malige vesting bebouwd. Maar grote delen 
worden inmiddels al anderhalve eeuw (!), 
verpacht aan inwoners van Maasgouw. De 
hogere delen (de voormalige wal en basti-
ons) zijn in gebruik als moestuin. De voor-
malige gracht wordt gebruikt als weiland. 
Zo is een uniek landschap, waarin de con-
touren van de vesting nog altijd zichtbaar 
zijn, ontstaan. 

Overal elders in Nederland zijn dit soort 
situaties bebouwd met woningen en daar-
door verdwenen. Niet in Stevensweert. Ter 
hoogte van de Julianalaan en de Maasdijk 
(tussen het kanon en de Roumerweg) is 
het landschap dat na 1872 is ontstaan, nog 
altijd aanwezig. Iets om zuinig op te zijn! 

Gemeente Maasgouw ondersteunt her 
herstel van dit unieke landschap. Zo is in 
de omgeving van de Maasdijk enkele jaren 
geleden een pad hersteld en is dit gebied 
weer toegankelijke gemaakt voor wande-
laars. Vorig jaar is een kruidenrijk gras-
land doorgezaaid en zijn hoogstambomen 
aangeplant. Dit jaar wordt een extra pad 
aangelegd zodat het gebied nog beter toe-
gankelijk wordt. Het bestaande pad wordt 
verbreed. Het bleek te smal om fatsoenlijk 
te kunnen maaien. 

Op initiatief van de Dorpsraad is er een 
historisch straatnaambord geplaatst. Zo 
hebben de drie paden die na de ontmante-

ling van de vesting zijn ontstaan weer hun 
oude naam: Ooster-, Zuider- en Wester-
voetpad. Ten slotte worden er enkele ha-
gen aangeplant om het gebied aantrekke-
lijker te maken voor mens én dier.

 Beheer Speeltuin Op de Konie
Het speelterrein Op de Konie wordt eco-

logisch beheerd. Dat doet de gemeente be-
wust. De gemeente draagt 
zo niet alleen bij aan her-
stel biodiversiteit. De na-
tuur wordt zo als het ware 
naar het dorp gebracht. 
Er is hier ruimte voor 
kinderen om te ontdek-
ken, te verstoppen, in het 
water van de wadi te spe-
len. Kortom: in aanraking 
te komen met natuur. De 
twee wandelpaden die 
onderdeel uitmaken van 
het plan, verbinden de 
kern Stevensweert met 
het natuurgebied Molen-
plas. Zo worden de speel-
tuin en de natuur rondom 
de Molenplas voor zowel 
mensen als dieren met el-
kaar verbonden. 

Bijen-inventarisatie
Afgelopen jaar is het overigens wel eens 

mis gegaan met het maaien van het ga-
zons tussen de speeltoestellen. Dat moet 
uiteraard wel gewoon regelmatig netjes 
gemaaid worden. Maar de omliggende 
terreinen maait de gemeente dus bewust 
extensief. Dat dit zijn vruchten afwerpt, 
bleek bij een bijen-inventarisatie in 2021. 

Toen bleek dit gebied het meest soorten-
rijk van de acht gemeentelijke groenvoor-
zieningengebieden die toen zijn geïnventa-
riseerd. In de speeltuin kwamen toen maar 
liefst 50 soorten wilde bijen voor. Dat is 
nog meer dan de veel grotere vestingwer-
ken in Stevensweert. Waar overigens ook 
maar liefst 48 soorten wilde bijen bleken 
voor te komen. 

Het ecologisch beheer van de gemeente 
Maasgouw draagt zo aantoonbaar bij aan 
het herstel van de biodiversiteit in de re-
gio. Met deze twee gebieden als de twee 
toplocaties voor biodiversiteit van de ge-
meente Maasgouw.

Ontmantelde vestingwerken

Extensief maaibeheer is soms wennen maar kan een forse bijdrage leveren aan herstel biodiversi-
teit én maakt de seizoenen weer beleefbaar.

Door het verbreden van het bestaande pad wordt het makkelijker 
dit pad regelmatig te maaien door de gemeente.
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Op maandag 5 december is gestart met het opbreken van 
het asfalt in de Rulkensstraat (foto links). Aansluitend 
wordt de rijbaan voorzien van een lijngoot en granietkei-

tjes. Op de foto zijn de werknemers bezig met de lijngoot. Deze 
werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 3 weken, on-
geveer de hele maand december.

De werkzaamheden rondom de Markt en het gedeelte op de 
Molenstraat Zuid zijn gereed. De weg is gemaakt met aparte 
steentjes, de parkeerplaatsen zijn aangelegd en al in gebruik 
genomen, de bloembakken worden voorlopig gevuld met goede 
grond. Ondertussen zijn de werkzaamheden gestart op het Jan 
van Steffeswertplein. Hier zijn de verhardingen opgebroken en 
afgevoerd. Het was in het begin een echte bouwput. Het riool-
werk is opnieuw aangelegd en de huisaansluitingen van het riool 
zijn gemaakt. Ook zijn de funderingen voor de trappartij van de 
Protestantse kerk, de nieuw aan te leggen kasteeltoren en de fun-
dering van de stadsplattegrond gereed. 

Momenteel werken de mannen hard aan het metselwerk van de 
toren en aansluitend zijn zij gestart met het metselwerk van de 
trappartij van de Protestantse kerk, die nu ook rolstoelvriende-
lijk gemaakt worden. Eind van deze week zal weer heel veel werk 
gebeurd zijn. Voor de woningen op het Jan van Steffeswertplein 
worden de natuursteenbanden gesteld om de weg te markeren. 
Deze beginnen al duidelijk de vormen aan te neme van de weg. 
De cortenstalen omrandingen van de groenvakken worden ge-
maakt tussen de aan te leggen weg en de huizen. Deze vakken 
worden voorlopig alleen maar gevuld met grond. Tussen deze 
groenvakken en de huizen worden op de paden nog de bekende 
Maaskeien gelegd.

Dit zijn enkele verslagen over de voortgang van dit unieke pro-
ject. U kunt alle  ‘reportages’ over alle fases van de herinrichting 
bekijken en lezen op https://www.dorpsraadstevensweert.nl/
herinrichting-oude-kern-stevensweert/

Herinrichting oude kern

Nieuwe vispassage bij Molenplas klaar

De nieuwe vispassage ‘Verlengde Oude Maas’ aan de oost-
zijde van de Molen- en Biltplas bij Stevensweert is klaar. 
Het natuurgebied is weer volledig toegankelijk voor 

wandelaars. Dat betekent dat het weer mogelijk is om het volle-
dige rondje om de Molenplas te lopen. Of ga al struinend je eigen 
weg door het gebied. Je kunt de nieuwe beek oversteken via en-
kele houten bruggetjes.

Zwemroute voor vissen
Dankzij de nieuwe vispassage verbetert de zwemroute voor vis-
sen vanuit de Maas naar de Oude Maas”, stelt Arnold Jansen, da-
gelijks bestuurder van Waterschap Limburg. ”Hierdoor kunnen 
ze de plekken waar ze zich voortplanten, beter bereiken.” Om de 
vissen te helpen, legden het waterschap en Rijkswaterstaat een 
nieuwe beek aan in het natuurgebied langs de Molen- en Biltplas. 
Dit gebeurde in samenspraak met Natuurmonumenten, als ei-
genaar en beheerder van het gebied. Volgens de oorspronkelijke 
planning zouden de werkzaamheden starten in september 2021 
en een half jaar duren. Onder meer door noodzakelijke aanpas-
singen in het ontwerp vanwege de wateroverlast in juli 2021, kon 
de aannemer pas later beginnen. 

Ook dit project kent een lange voorgeschiedenis die in diverse ‘re-
portages’ op www.dorpsraadstevensweert.nl lezen en te bekijken 
is. 

Via boomstambruggetjes bereiken wandelaars de andere kant 
van de beek.
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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.

We zijn ontzettend trots op het feit dat TWC de Maaspoort 
na bijna 25 jaar tot op de dag van vandaag nog altijd een 

bloeiende en groeiende club is. Een club waar veel leden van Ste-
vensweert en omstreken met plezier wekelijks samen mooie fiet-
stochten maken. In verband met de winterstop verruilen we mo-
menteel de fietshelm voor de kerstmuts. Maar vanaf maart 2023 
starten we weer met het nieuwe seizoen. Heb je ook zin om een 

keer mee te fietsen? Wees van harte welkom! Meer informatie is 
te vinden op onze website www.twcdemaaspoort.nl. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze hoofdsponsor 
Best Budget Kantoormeubelen met merklijn SITIZEN professio-
nal seating. Danny Drenth, dank voor de steun aan onze club! 

Ook de overige sponsoren danken we van harte voor hun bijdra-
ge: AandrijfTechniek Totaal (ATT), Verbe installatiegroep, Geurts 
DeurenService (GDS), Pex Dagbedekkingen bv, LaakerBoere 
Sjonk, Bakkerij Jos Puts, Grand Café ’t Aod Kloaster, ikregeljehy-
potheek, Pool Equipments en Paul Joppen project- en procesma-
nagement. In mooie, nieuwe clubkleding als één team de weg op! 
Dank daarvoor!

We wensen onze sponsoren, leden en alle lezers gezellige feestda-
gen en een gezond en sportief 2023 toe! 
Hopelijk tot maart volgend jaar! 

TWC de Maaspoort Stevensweert viert in 2023 het 25-jarig jubileum in nieuwe fietstenues

Uit: Jaarboek 2001 Amici Insulae – 
Joep van Diel (Cuijpers)

Kapper
Dirk Welp aan de kerk was de kapper 

met een kapsalon, evenals Jacob Richter 
(bie Kuub) terwijl Heinke Smeets met een 
handmatig bediend haarknipmachientje, 
kam en schaar, als thuiskapper grote be-
kendheid genoot. Tegenwoordig bezitten 
wij twee professionele  kapsalons.

Stevensweert had beroepsmatig van alles 
in huis. Maan van Riessen was  vishande-
laar. Tjeu van de boer (Seegers) was vee-
handelaar. Bèr van Door (Van Ool ) en 
Neer Jonk waren mandenmakers. Pa van 
Ool was palingvanger en roker. Graatje 
Bongers was aardappelhandelaar. Zelfs 
waren wij voorzien van een marskramer in 
de persoon van Doris Cuijpers. Funs van 
Graet  (Stokbroekx) was kunstschilder, 
die vele leuke plekken van Stevensweert 
op het doek vastlegde. De meest bekende 
krantenbezorger in Limburg was ongetwij-

feld Sef van Pitte Vink (Sef Vinken).  Sef  
bezorgde in zijn eentje de Maas- en Roer-
bode, Dagblad De Limburger en diverse 
huis aan huis bladen in Stevensweert en 
Ohé en Laak.

De aannemerij.
Bouwen kon men in het Maasdorp volop. 
Aannemers had men meer dan voldoende. 
Zo bouwden Bèr en Theike Fincken,  Thei 
en Bèr van de Tjoek (Cuijpers), Sef van de 
Tjoek later met zoon Rob, Pit Brentjens,  
Sef van Fons (Fincken),  Sef Leusen,  Bèr  
met zoon Sjaak Brentjens,  Piet van Pitte 
Vink (Vinken) vele huizen, niet alleen in 
Stevensweert, maar ook in de hele regio. 
Zij stonden bekend om hun goed vakman-
schap. Niemand van deze groep zit nog in 
de aannemerij.

Graat Rutten,  Pierre Hulzen, Bèr  Fincken 
en Bie de  Tjoek bezaten een timmerwerk-
plaats. Sjaak Slijpen en Bert Dirks waren 
stukadoors. Pit Kehrens van het Bilt werd 
van stukadoor tegelzetter. Cor Vos was 

metselaar bij Pit Brentjens, maar begon 
zelf een tegelzettersbedrijf.  Piet en Sjaeks-
ke Vinken gingen in de voetsporen van hun 
vader verder met een transportbedrijf.
In Baer Boers bezat Stevensweert een van 
de beste dakdekkers van Limburg.

Brandweer.
Belangrijk voor Stevensweert was dat 
zij een eigen brandweer bezat. De eerste 
brandweerauto met de pomp erachter 
was een grote aanwinst. De brandweer-
wagen  had een meervoudige  functie, de 
bejaarden werden ermee vervoerd naar 
bijeenkomsten. Branden blussen was hun 
voornaamste taak. Tegenwoordig  heeft de 
brandweerman - sinds kort zijn ook vrou-
wen bij de brandweer - een andere invul-
ling gekregen en is hij/zij toegespitst op de 
algemene hulpverlening. Tijdens het hoog 
water in 1993 en 1995 vervulde de brand-
weer een belangrijke hulpverlenende taak.
Thans is onze zelfstandige brandweer ver-
dwenen en is een onderdeel van brandweer 
Roermond geworden.

Wat er zoal veranderen kan (deel 5)


