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Veranderingen  
afval ophalen

Vanaf 2023 gaan er 
wijzigingen in rondom 
het ophalen van afval. 
Lees alles wat je moet 
weten op pagina 2. 

Energiebespaaractie  
in volle gang

Van een gratis nieuwe wasmachine 
tot een lagere energierekening; 
op pagina 4 lees je wat de 
energiebespaaractie voor 
inwoners betekent. 

De waarde van 
Buurtgezinnen

"Het was spannend voor iedereen, 
maar we hadden meteen een 
klik met Divano en zijn moeder." 
Lees het verhaal van steunmoeder 
Christel op pagina 5. 
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DECEMBER 2022
NIEUWS EN VERHALEN  
UIT DE GEMEENTE

" Limburgers 
vinden mijn 
TikTok-video's 
herkenbaar"

Jens Colsters vertelt over zijn 
viral TikTok-video's en eigen 
muziek op pagina 6 en 7. 

Neem mij  gratis mee!

Dat maakt
Stein voor mij
inspirerend
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Brilliant Business Awards 
2023, nomineer nu!
Op woensdag 19 april 2023 organiseren wij samen met de 
gemeenten Beek en Sittard-Geleen de derde editie van de 
Brilliant Business Awards. Met deze awards eren en waarderen 
we het schitterende ondernemerschap in de Westelijke 
Mijnstreek. En dit doen we op een erg bijzondere locatie: in de 
hangaar van het Vista College op Maastricht Aachen Airport.

Tijdens deze feestelijke avond worden alle vernieuwende, 
servicegerichte en duurzame prestaties van het bedrijfsleven in de 
Westelijke Mijnstreek beloond. In drie categorieën maken telkens 
drie genomineerden kans op de felbegeerde trofee. 

Nomineren
Ken jij of ben jij een ondernemer die het verdient om op 19 april in 
het zonnetje gezet te worden? Iedereen kan een bedrijf nomineren. 
Nomineer jouw favoriet op www.brilliantbusiness.nl. Je kunt tot 
1 februari iemand voordragen voor deze award.

Veranderingen  
in het ophalen  
van afval
Vanaf 1 januari 2023 is er een 
verandering in hoe vaak RWM 
jouw afval ophaalt. We zetten 
het voor je op een rijtje:

• Pmd (plastic zakken):  
1 keer per 2 weken 

• Restafval  
(containers 240 liter & 40 liter):  
1 keer per 4 weken

Gebruik je een afvalpas voor de 
ondergrondse containers of de gele 
betaalzakken? Dan verandert er 
voor jou niets.  
 
Ook het aantal keer dat jouw gft-afval 
en oud papier opgehaald wordt, 
verandert niet.

Uitzondering
Voor medisch afval, luiers en 
incontinentiematerialen wordt 
een uitzondering gemaakt. Vraag 
hiervoor een afvalpas aan via de 
RWM-app of door te bellen naar 
046 210 01 20. Met deze afvalpas kun 
je de ondergrondse restafvalcontainers 
gebruiken. Voor het gebruik van de 
ondergrondse containers betaal je 
een vast bedrag per gebruik van 
de container. 

Waarom is deze verandering 
belangrijk?
De verandering is het gevolg van het 
Regionaal Uitvoeringsplan 'Van Afval 
Naar Grondstof' van de gemeenten 
Stein, Beek en Sittard-Geleen. Het doel 
van het uitvoeringsplan is om zo veel 
mogelijk grondstoffen uit het afval te 
halen. Pmd kan, net als gft en oud papier, 
gebruikt worden als grondstof voor 
nieuwe producten. Restafval kan niet 
gerecycled worden. Als we afval beter 
scheiden, blijft er minder restafval over. 

Vragen en meer informatie
Heb je vragen over jouw afval?  
Neem dan contact op met RWM:
• Telefoonnummer: 046 210 01 20
• E-mail: kcc@rwm.nl

Digitale 
afvalkalender 
2023
De afvalkalender voor 2023 is 
digitaal. Je kunt deze makkelijk 
downloaden op www.rwm.nl of 
in de RWM-app. In de app vind je 
afvaltips, de ophaaldagen en alle 
veranderingen bij het inzamelen 
van jouw afval.

Je vindt de RWM-
app in de Apple App 
Store of in de Google 
Play Store. Of scan 
deze QR-code.

Liever toch een 
papieren afvalwijzer?
Ga naar www.rwm.nl en klik op de 
blauwe knop 'papieren kalender 
aanvragen'. RWM verstuurt de 
kalender gratis naar jouw adres. 
Telefonisch aanvragen kan ook, 
bel dan naar 046 210 01 20.
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Vrijwilligers zwerfafval bedankt!
Het hele jaar door zetten 68 inwoners zich in om onze 
gemeente schoon te houden. Ze gaan met vuilniszakken 
en prikkers de straat op en de natuurgebieden in om 
zwerfafval op te ruimen. Wat wordt er allemaal 
gevonden? Computers, toetsenborden, wasmachines, 
hoorapparaten en zelfs een trouwpak. Maar vooral 
heel veel lege verpakkingen van fastfoodrestaurants. 
De groep die de wijk Kerensheide schoonhoudt, 
verzamelde het afgelopen jaar maar liefst 1.151 
vuilniszakken vol zwerfafval. De bijdrage die deze 
vrijwilligers leveren, is van grote waarde en ze verdienen 
het om in het zonnetje gezet te worden! Om ze te 
bedanken voor al het harde en zeer gewaardeerde werk, 
werden zij door wethouder Danny Hendrix en team 
Wijkbeheer uitgenodigd voor een kopje koffie en een stuk 
vlaai. Daarnaast ontvingen zij een mooi cadeaupakket. 

In het zonnetje

Jubilarissen, vlnr:  
Jo Claassen, 70 jaar lid 
Marc Stoffels, 25 jaar lid 
Marcel Horssels, 60 jaar lid 
Henk Willems, 40 jaar lid 
Sandra Rombouts, 40 jaar lid 
Els Savelkoul, 40 jaar lid 
Thei Savelkoul, 70 jaar lid 
Angelique Hornesch, 25 jaar lid 
Harrie Coenen, 70 jaar lid 
Sjeng Coenen, 70 jaar lid 
Hein Coenen, 70 jaar lid 
 
In het midden:  
Ria Weusten, 50 jaar lid 
John Weusten, 70 jaar lid

Huldigingen bij 
Koninklijke Harmonie 
St. Joseph uit 
Berg aan de Maas 
De harmonie vierde op 
zondag 27 november haar 
110-jarig bestaan. Tijdens 
het feest werden er maar 
liefst dertien jubilarissen 
en drie ereleden 
gehuldigd. Zij zetten 
zich al vele jaren in voor 
de harmonie. Kijk voor 
alle feestelijke foto’s op 
www.harmoniestjoseph.nl

Inwoners tevreden 
over het Klant 
Contact Centrum 
Onze collega’s van het Klant Contact Centrum (KCC) en 
burgerzaken zijn afgelopen week in het zonnetjes gezet 
door onze wethouder Natascha Wingelaar en hun 
leidinggevende. Zij kregen een bloemetje uitgereikt 
omdat uit het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 
is gebleken dat onze inwoners beide teams hoger 
hebben beoordeeld dan in het vorige onderzoek.

In deze rubriek zetten we inwoners van de gemeente Stein die 
een bijzondere prestatie hebben geleverd of iets feestelijks 
te vieren hebben in het zonnetje. Heb jij ook iets te vieren? 
Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl 
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Ereleden:  
Martha van Cleef-Coenen (linksboven)  
John van Cleef (rechtsboven) 
Sjeng Coenen (rechtsonder)

Energietoeslag
Heb je mogelijk recht op energietoeslag in 2022, 
maar deze nog niet aangevraagd? Dit kun je 
tot en met 30 juni 2023 doen, als je binnen 
de inkomensgrens tot 130 procent valt. 

Kijk op  www.gemeentestein.nl/energietoeslag 
of je hiervoor in aanmerking komt. Op deze website 
staat ook uitgelegd hoe je jouw inkomen berekent. 
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bespaaractie 
in praktijk
De energiebespaaractie is inmiddels in volle gang. 
De inwoners die in aanmerking komen voor deze actie hebben 
thuis een startpakket ontvangen. De coaches hebben de 
eerste adviesgesprekken gevoerd en het eerste (gratis) 
witgoed is ook al geleverd! Wethouder Gina van Mulken en 
wethouder Frank Dassen hebben met eigen ogen gezien 
wat de actie inhoudt en kan betekenen voor mensen.

De onlangs verhoogde inkomensgrens voor de eenmalige 
energietoeslag betekent dat er ook meer inwoners in aanmerking 
komen voor de energiebespaaractie. Zodra zij de toeslag hebben 
ontvangen, ontvangen zij automatisch ook een energiebox van de 
energiebespaaractie. Meer informatie over de energietoeslag is 
hier te vinden: www.gemeentestein.nl/energietoeslag.

Coach
De energiecoaches zijn op dit moment druk bezig met het 
inplannen van de gratis adviesgesprekken. Wethouder Frank 
Dassen ging met coach Erik mee op bezoek bij mevrouw Valstar. 
Hij vertelt: "We vinden het heel belangrijk dat inwoners die het 
nodig hebben een financiële tegemoetkoming ontvangen in de 
vorm van de eenmalige energietoeslag. Maar de bewustwording is 
misschien nog wel belangrijker. We willen inwoners helpen om de 
kosten structureel te verlagen. Ik heb nu zelf kunnen zien hoe de 
energiecoach kan helpen met handige tips en energiebesparende 
middelen om zo de energiekosten (en dus geld) te besparen."

Mevrouw Valstar geeft aan dat ze vanwege het startpakket een 
afspraak met de coach heeft gemaakt. "Mijn schoondochter heeft 
mij hierbij geholpen. Ik ben de gemeente heel erg dankbaar dat zij 
al deze hulp bieden."

Eerste witgoed is gratis uitgeleverd
Oude witgoedapparaten kunnen veel energie verbruiken. 
De energiecoach kijkt of er een apparaat in huis is dat vervangen 
kan worden door een nieuwe, energiezuinigere variant. 
Mevrouw Schepers-Jacobs heeft inmiddels haar nieuwe wasmachine 
al in ontvangst mogen nemen. Ze vertelt: "Via budgetbeheer van 
de gemeente Stein werd ik gewezen op de energiebespaaractie. 
Het was voor mij een hoge drempel om contact op te nemen met 
budgetbeheer van de gemeente Stein, maar ik ben ontzettend blij 
dat ik deze stap genomen heb. Eerst leek het te mooi om waar te zijn, 
maar het bezoek van de energiecoach en mijn nieuwe wasmachine 
waren helemaal gratis! En ik kan nu gaan besparen op mijn 
energierekening." Wethouder Gina van Mulken hielp een handje met 
het leveren van het witgoed: "Enerzijds willen we inwoners helpen om 
hun woning te verduurzamen. Dat we hiermee inwoners ook financieel 
een steuntje in de rug kunnen geven, is natuurlijk helemaal mooi. 
Het mes snijdt met deze actie aan twee kanten."

Nog geen afspraak met de coach ingepland?
Heb jij het startpakket ontvangen, maar nog geen afspraak met 
de energiecoach ingepland? Doe dat dan snel, want dan start 
je meteen met het besparen van energie en kom je misschien 
in aanmerking voor een gratis witgoedapparaat!  
Kijk op www.gemeentestein.nl/energiebespaaractie.

Boomfeestdag
Tijdens de Boomfeestdag hebben 
kinderen van de basisscholen 
De Avonturijn uit Urmond en 
De Maaskei uit Stein twintig bomen 
en een aantal struiken geplant in 
het Heidekamppark. Ook zetten 
leerlingen regenwormen uit bij de 
bomen en verdeelden ze houtsnippers 
over de nieuwe speelplek. Wethouder 
Joep Ummels hielp ze een handje.

Tiny Forest
Leerlingen van Kindcentrum Aelse 
plantten een Tiny Forest (minibos) 
aan in de buurt van hun school. 
Wethouder Gina van Mulken opende 
het Tiny Forest. Het minibos heeft 
de naam ‘Tiny Forest KC Aelse bos’ 
gekregen, bedacht door de leerlingen 
zelf. Samen met de gemeente Stein 
en IVN Natuureducatie plantten ze 
zo’n 600 stuks bomen en struiken in 
verschillende soorten. 

Onze gemeente 
is weer een stukje 
groener geworden!
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Een resultaat om trots op te zijn:

Acht koppelingen dit jaar  
voor Buurtgezinnen in Stein

Een succesverhaal uit Stein
Steunmoeder Christel is afgelopen jaar gekoppeld aan Nicole en 
haar zoon Divano. "We kregen al snel na het aanmelden een 
gezin voorgelegd, maar dat klikte voor ons gevoel niet. Je krijgt 
van Buurtgezinnen voldoende tijd om erover na te denken. Het is 
best spannend om dit aan te gaan. Met wie krijg je te maken en 
wat als het geen goede match is? Het hielp enorm om te weten 
dat je nergens aan vastzit en niets verplicht is.

Uiteindelijk werd Divano van 9 jaar aan ons voorgesteld. 
Hij kwam samen met zijn moeder bij ons thuis. Hartstikke 
spannend voor ons en ook voor hem en zijn moeder. Er was 
echter meteen een klik. Ons zoontje Oliver ging al snel met hem 
spelen. Ik merkte zelf dat ik leuk en gezellig met de moeder 
kon praten. Ze is een lieve, gezellige en warme vrouw. Ook haar 
zoontje was meteen al best open in het contact. Inmiddels 
halen we Divano nu elke vrijdag uit school. Dan gaan we wat 
leuks doen samen, thuis of buiten de deur. Hij blijft hier ook 
eten. Daarna brengen we hem naar huis. Hij is ook al eens op 
een zaterdag of zondag geweest. Dit regelen we onderling met 
elkaar en dat gaat prima. Als we eens een keer niet kunnen, is 
dat geen enkel probleem. En andersom natuurlijk ook niet. Het 
gaat gewoon zo lekker vanzelf allemaal en dat is heel erg prettig. 

Het is fijn om Divano op deze manier een stukje aandacht en 
rust te kunnen bieden. We hebben er een ontzettend gezellige 
jongen bij gekregen. Hij is lief en leuk naar ons zoontje toe en 
ons zoontje is ongelooflijk gek op hem. Ik denk dat we geen 
betere match hadden kunnen krijgen!"

Nicole, de moeder van Divano, vertelt: "Thuis is er geregeld 
ruzie tussen de kinderen en is het vaak druk. Daardoor is er niet 
altijd evenveel aandacht voor Divano. Bij het steungezin kan 
hij tot rust komen en wij als ouders worden echt even ontlast. 
Divano geniet van de aanwezigheid van een actief betrokken 
papa. Omdat hij bij het steungezin de oudste is, wordt er nu eens 
naar hem opgekeken. Dat is fijn en hij geniet van het contact met 
Oliver en het samen leuke dingen doen. Echt een fijne klik!"

Meer weten?
Neem gerust eens contact op met Bonnie, coördinator 
Buurtgezinnen Stein en Beek. Dit kan per mail via 
bonnie@buurtgezinnen.nl of telefonisch via 
06 - 44 21 33 44. Daarnaast kun je meer lezen op 
de website www.buurtgezinnen.nl of eens een 
kijkje nemen op onze Facebook- en Instagrampagina's. 

Divano en Oliver

Buurtgezinnen is een landelijk initiatief gebaseerd op de gedachte: opvoeden 
doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) 
worden gekoppeld aan warme en stabiele gezinnen in de buurt 
(steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden 
ouders even ontlast. Samen met de coördinator worden afspraken gemaakt. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een maandelijks 
logeermoment of iedere twee weken samen iets leuks ondernemen. 
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In deze rubriek vertelt een trotse inwoner 
van Stein wie hij is, wat hij doet en 
waarom het zo mooi wonen en werken is 
in onze gemeente. Dit keer is het de beurt 
aan Jens Colsters (20), die met zijn video’s 
op TikTok menig internetgebruiker aan 
het lachen heeft gemaakt. 

" Ik krijg veel positieve 
reacties op mijn TikTok-
video’s – Limburgers 
vinden het herkenbaar"

Jens werd na de opkomst van TikTok een enthousiaste gebruiker van 
het social media-platform. Na een tijdje besloot hij zelf een video te 
maken. Dat zijn video’s door tienduizenden en soms honderdduizenden 
mensen bekeken zouden worden, had hij niet verwacht. "Ik zat met 
een vriend van me in de auto. We gingen net de carwash in, toen hij 
opeens zei: Jens, je gaat viraal! De video die ik geplaatst had zat op dat 
moment al op 15.000 views. Uiteindelijk werden dat er 200.000."
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Jens in zijn ouders huis, bezig met een opname

Bekijk alle interviews van onze ambassadeurs  
op www.datmaaktsteinvoormij.nl

Herkenbare video’s
De Limburgse taal speelt een grote rol in zijn video’s. Niet alleen spreekt Jens 
Limburgs, soms vormt de taal het hoofdonderwerp in de filmpjes. "Die eerste 
video die viral ging, ging over het woord ‘enne’. Dat gebruiken we in zo veel 
verschillende betekenissen. Ik kreeg veel leuke reacties hierop. Heel veel mensen 
vinden het herkenbaar."

Inspiratie uit Limburg
Waar Jens zijn inspiratie vandaan haalt? Thuis. "Ik vind het grappig hoe wij – 
dat wil zeggen; mijn ouders en ik – met elkaar omgaan. Best wel veel situaties 
zijn herkenbaar. Ik vind het leuk om dat uit te lichten. Mijn moeder doe ik vaak na 
met een handdoek op mijn hoofd." Dat de situaties extra herkenbaar zijn voor 
Limburgers, is een pluspunt voor Jens. "Ik ben trots op mijn roots. Ik geniet zelf 
ook altijd van interviews waarin een Limburger met een zwaar accent te horen is. 
Leuk, toch?"

Muziek uit de natuur
Zelf is Jens in Stein opgegroeid, waar hij nog steeds als tevreden mens woont. 
"Dit is waar ik wil zijn. Mijn vrienden en vriendin wonen hier. Bij LUNA kan ik lekker 
lunchen. En de omgeving hier is ideaal voor mijn muziek. Ik neem regelmatig 
geluiden op in de natuur, zoals vogels, krekels of het geluid van de regen." 

Eigen plekje
Jens is naast TikTokker namelijk ook nog muzikant. "Muziek maken vind ik 
geweldig. Ik stop er mijn hart en ziel in. "Hij maakt lo-fi, dat staat voor low fidelity. 
"Dat is rustgevende muziek die vaak op de achtergrond afgespeeld wordt, 
bijvoorbeeld tijdens het studeren. "Wanneer Jens gevraagd wordt wat zijn 
favoriete plek in de hele gemeente is, hoeft hij dan ook niet lang na te denken: 
"Thuis. Hier maak ik mijn TikToks en muziek. Mijn gitaar en piano staan op m'n 
kamer, daar heb ik echt mijn eigen plek. Als ik maar thuis kan zijn, ben ik blij."

Niet  
tevreden  
over de 
gemeente?
Bijvoorbeeld over de wijze waarop 
je bent behandeld, over een 
onaanvaardbaar lange afhandeltermijn 
of gebrekkige communicatie?

Je kunt indien gewenst een officiële 
klacht indienen. Lees hier meer over 
op www.gemeentestein.nl/klacht.

Vuurwerkoverlast?  
Maak een melding!
Ervaar je overlast door vuurwerk dat wordt afgestoken?  
Het is dan belangrijk om dit te melden bij de gemeente. 
Dit doe je via www.gemeentestein.nl/melding-vuurwerkoverlast.  
Op deze manier kunnen we eventuele hotspots in onze gemeente in kaart brengen 
en preventief optreden om de overlast tegen te gaan. 

Deel bij een melding over vuurwerk de volgende informatie in het opmerkingenveld: 
• Wat is het tijdstip van de overlast? 
• Zijn er voorwerpen/objecten vernield bij het afsteken van het vuurwerk? 
• Zo ja; wat is er vernield? 

De regels met betrekking tot het afsteken van vuurwerk  
vind je ook op www.gemeentestein.nl/vuurwerkoverlast. 

Heb je het vermoeden dat iemand in jouw omgeving vuurwerk in zijn bezit heeft? Dan kun je 
dit anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Ruimen van graven Urmond en Elsloo
 
Vanaf eind januari zullen op de algemene begraafplaatsen Urmond en Elsloo diverse graven 
ondergronds geruimd worden. Dit betreft graven die al bovengronds geruimd zijn. De resten 
worden opgegraven en overgeplaatst naar een verzamelgraf op de algemene begraafplaats. 

Op www.gemeentestein.nl/begraafplaatsen kun je zien welke graven ondergronds geruimd 
worden. Voor vragen over de ondergrondse ruiming kun je contact opnemen met de gemeente 
via 046 435 93 93.

AC
TU

EEL



8 · de Maaskentjer

AC
TU

EE
L

Eindejaarsfeesten
Is de decembermaand de maand voor feest?!

Volgens de kalender zéker maar ook voor de menselijke geest

Ook al liep dit jaar niet alles zoals men zich zou wensen
Toch horen wij, zéker in ons veilige land, tot bevoorrechte mensen

De wereld geraakte in dit jaar steeds meer op drift
Mensen leven en vechten in oorlog voor onze vrijheid  

en ik bid voor hen en stel het bij deze op schrift

Wij mogen vieren nog wel meer dan voorgaande jaren
Samenzijn in liefde en vrede zit in een mens en daarvoor hoef je niet te (be)sparen

Ik realiseer mij dat ook de waardevolste elementen van leven zijn voor niks
Plezier, zon, vooral vrede met jezelf en je omgeving, dát is de waardevolste mix

Ik wens alle mensen op aarde, hoe zij ook moeten leven: liefde én kracht
Dan wordt het voor allen een mooie kerst die begint in de prachtige stille nacht

Voor het komende jaar dat bijna alle wensen van alle mensen in vervulling gaan
en dat, mocht dat niet lukken, wij hand in hand achter of bij elkander blijven staan

Anita Mevissen heeft als hobby 
gedichten schrijven. In het dagelijkse 
leven merkte Anita dat veel mensen 
gesprekken vooral oppervlakkig willen 
houden om de ‘gezellige’ sfeer niet 
te beïnvloeden. Daarom verwoordt 
ze de dingen die haar bezighouden 
in gedichten met een bepaalde 
boodschap. Deze kan heel vrolijk zijn, 
maar ook aanzetten tot nadenken. 
Voor de Maaskentjer heeft zij 
het gedicht ‘Eindejaarsfeesten’ 
geschreven. "Mij wordt alles duidelijker 
als ik het heb opgeschreven: ieder 
mens heeft een ingebouwde pen, zeg 
ik wel eens, waarmee hij schrijft aan zijn 
eigen leven," aldus Anita.

Heb jij ook een mooi gedicht 
geschreven en wil je dit  
graag delen? Mail naar  
communicatie@gemeentestein.nl.

Wie nomineer jĳ  
voor het jongerenlintje?
Jongeren maken het verschil! Sommigen laten een diepe indruk achter 
door alledaagse dingen te doen voor iemand anders, zoals de wekelijkse 
boodschappen of een handje hulp in de tuin. Anderen zetten zich vrijwillig 
in om onze gemeente mooier te maken. Al die jongeren verdienen in het 
zonnetje gezet te worden. We spreken onze waardering uit in de vorm 
van een Jongerenlintje. Zo’n lintje is uitsluitend bedoeld voor jongeren 
t/m 26 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, hoef je uiteraard géén 
heldendaden te verrichten. Maar dat mag wel!

Ken jij iemand die zo’n lintje zou moeten krijgen? Bekijk de voorwaarden 
op www.gemeentestein.nl/jongerenlintje en eer die toffe peer! 
Nomineren kan tot 1 maart 2023.

Wat is 
jouw wens  
voor 2023?
 
Het nieuwe jaar komt eraan! We zijn heel benieuwd 
naar jouw wens voor 2023. Voor jezelf, jouw 
vereniging of voor onze gemeenschap. Laat het aan 
ons weten via communicatie@gemeentestein.nl. 

En wie weet kunnen we samen jouw wens in 2023 in 
vervulling laten gaan. Op de speciale wensenpagina 
in de volgende editie van de Maaskentjer delen 
we een aantal wensen van onze inwoners.

Raadskalender 
Woensdag 25 januari 2023 
19.00 - 22.00 uur  
Beeldvormende bijeenkomst

http://www.gemeentestein.nl/jongerenlintje
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Alle evenementen en activiteiten bekijken of aanmelden?  
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Activiteiten

Zaterdag 7 januari
Gala-avond met uitroeping  
prins 2023 CV Nieuwdorp

20.11 tot 02.11 uur
Café-Brasserie Merode in Stein

Zondag 8 januari 
Nieuwjaarsreceptie  
gemeente Stein

Vanaf 14.00 uur
Gemeentehuis

Zondag 8 januari
Steinse middig  
CV Nieuwdorp

16.11 tot 23.11 uur 
Ricky’s Pub in Stein

Woensdag 11 januari
Kienavond senioren

18.45 tot 21.45 uur
Café-Brasserie Merode in Stein

Zaterdag 14 januari
Vasteloaves Kiene  
CV De Koeleköp

14.11 tot 18.11 uur
Zaal De Hoorn in Meers

AC
TIVITEITEN

 &
 EVEN

EM
EN

TEN

In de gemeente Stein worden er volop activiteiten  
en evenementen georganiseerd. Kijk in het overzicht  
wat je allemaal kunt gaan doen.

Maandag 14.00 - 17.00 uur 
Kaart- en knutselmiddag  
Buurthuis Urmond 

Woensdag vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorpsdagvoorziening  
Bie Gerda 
Je bent vanaf 10.00 uur welkom voor een 
kop koffie en we vertrekken rond 10.30 uur 
voor een mooie wandeling. Loop je mee?

Open inloop Elsloo, 
Stein en Urmond
Vragen over mantelzorg, wonen, welzijn, 
werk, inkomen en/of jeugd(hulp)? Dan 
kun je terecht bij de open inloop in Elsloo, 
Stein en Urmond. Een professional helpt 
je dan aan de juiste informatie.

Woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Open inloop Buurtcentrum Nieuwdorp

Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Open inloop Punt 39 Elsloo

Donderdag 13.00 - 15.00 uur 
Open inloop Buurthuis Urmond 

Vaste prik

8 januari 
Kom ook naar de 

nieuwjaarsreceptie! 
Je bent welkom 
vanaf 14.00 uur

in het gemeentehuis. 

Vrijdag 20 januari
Bokkeweekend  
VV De Steinder Bök

20.00 tot 01.00 uur
MFC De Grous in Stein

Zaterdag 21 januari
Prins oetrope  
CV De Koeleköp

20.11 tot 01.00 uur
Zaal De Hoorn in Meers

Zondag 22 januari
Jeugdprins(es) oetrope  
CV De Koeleköp

14.11 tot 18.11 uur
Jeugdwerk Meers

Zondag 22 januari
Bokkeweekend Jeugdmiddig  
VV De Steinder Bök

14.00 tot 19.00 uur
MFC De Grous in Stein

Uitnodiging 
nieuwjaarsreceptie

gemeente Stein
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In & uit de wĳk

Vrijdag 14 oktober overhandigde Jaap Cuperus een kanonskogel aan Stichting 
Erfgoed Stein. Deze kanonskogel is via zijn opa Jacobus (Kwaob) en Oma Anna 
Catharina (Anneke) van Didden in zijn bezit gekomen. "In het museum is de kogel 
meer op zijn plaats dan bij mij thuis," vertelt Jaap. "De kogel kwam bij het opruimen 
van de mesthoop voor de woning van mijn grootouders tevoorschijn rond 1980/1985. 
Volgens mijn moeder Elisabeth Gertrudis van Didden heeft mijn opa die gebruikt om 
mosterdzaad mee te malen."

Terug in de tijd
In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de staalindustrie in Luik 
gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel van deze industrie was het maken van 
kanonnen en kogels. Het vervoer gebeurde in die tijd over de Maas en kon alleen 
plaatsvinden als er voldoende water stroomde. Een van de schepen is waarschijnlijk 
gezonken, waardoor de lading op de bodem van de Maas is beland. In 1938 kwam deze 
lading tijdens werkzaamheden boven water. Inwoners van de Maasband hebben toen 
een kanonskogel meegenomen. Hoeveel kanonskogels er zijn opgebaggerd en hoeveel 
inwoners uit Maasband er eentje mee naar huis hebben genomen, is niet bekend.

Kanonskogel uit de Maas

Gerrie en Douwe Gorter uit Elsloo hebben een plantjesbibliotheek bij hun 
huis aan de Spoorstraat in Elsloo staan. Met deze bijzondere bieb willen ze 
graag ‘groene’ spulletjes en planten die over zijn een tweede kans geven. 
Denk hierbij aan tuinplanten, kamerplanten, groente- en kruidenplanten, 
stekjes, zaden, bollen en knollen.
Heb je nog bloempotten, kweekbakjes of klein tuingereedschap liggen 
die je niet meer gebruikt? Dan kun je ze ook hiernaartoe brengen om te 
ruilen voor een ander groen product. Als je niets te ruilen hebt, is dat ook 
geen probleem. Je kunt gewoon iets meenemen wat je leuk vindt. 

Plentjes Biebeleteek

Heb jij iets te melden 
over wat er speelt 
in jouw wijk?  
Denk hierbij aan leuke of 
minder leuke dingen die 
je in jouw buurt ziet, hoort 
of hebt meegemaakt. 
Misschien iets waar je 
enorm trots op bent? 
Laat het ons weten via 
communicatie@
gemeentestein.nl en wie 
weet staat jouw verhaal 
de volgende editie 
in deze rubriek. 

Digitaal aanvragen  
van je rijbewijs
In de vorige editie van de Maaskentjer kon je al lezen dat je 
vanaf oktober bij onze gemeente ook digitaal jouw rijbewijs kunt 
verlengen. Dat betekent dat je hiervoor niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen en je dus bijvoorbeeld ook in het weekend een 
aanvraag voor jouw vernieuwde rijbewijs kan doen. Het afhalen van 
het nieuwe rijbewijs gaat wel via een afspraak in het gemeentehuis. 

Wethouder Dienstverlening Natascha Wingelaar 
heeft pasgeleden ook haar rijbewijs laten verlengen 
via deze vernieuwde manier. Hoe dit werkt, kun je 
zien in de video via de QR-code hiernaast of op ons 
YouTube-kanaal. 
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Je vindt het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

       Gassanering en huisaansluitingen

• Heerstraat-Zuid, Stein
• Heenkenstraat, Stein
• Dross. Mangelschotstraat, Stein
• Kruisstraat Stein, Stein

Op de hoogte  
blijven van plannen 
en vergunningen
in jouw buurt? 

Je vindt de bekendmakingen wekelijks bij 
de servicepunten van de gemeente Stein. 
Zo weet je wat er speelt in jouw straat en buurt.  
Liever per mail op de hoogte blijven? Dat kan! 
Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt  
en activeer de e-mailservice of download de app. 

W
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Partners in Welzijn 
is op zoek naar 
financiële maatjes 
in Stein
Financiële maatjes zijn er voor mensen die moeite 
hebben met hun financiële administratie, mensen die 
schulden dreigen te krijgen of al hebben en mensen 
die net uit de schuldsanering komen en begeleiding 
nodig hebben om de financiële huishouding op orde te 
houden. Je ondersteunt iemand bijvoorbeeld bij het op 
orde brengen van de thuisadministratie, het rondkomen 
met een klein budget en het inschakelen van 
professionele schuldhulpverlening als dat nodig is.

Begeleiding en informatie
Partners in Welzijn zorgt voor begeleiding 
en informatie. Je bent verzekerd en er is een 
onkostenregeling. Ze vragen om een Verklaring 
omtrent Gedrag (VOG). De kosten voor een VOG 
worden door Partners in Welzijn vergoed. 

Heb je interesse of vragen? Stuur dan een mail 
naar Mira de Vries: mira.devries@piw.nl. 

Vacaturebank  
voor vrijwilligers
Wil jij graag iets voor een ander doen? Op www.vrijwilligerswerkin046.nl 
vind je allerlei soorten vrijwilligerswerk. Of je nu regelmatig of 
af en toe een steentje wil bijdragen, alle hulp is welkom.

Aan de slag bij 
Vluchtingenwerk?
 
Vind jij het ook zo verdrietig wat er in Oekraïne 
gebeurt? Denk je iedere keer als je die beelden ziet 
‘Ik wil iets doen’? Ben jij daarnaast ook nog eens 
sociaal, maak je makkelijk contact en vind je het 
leuk om praktisch bezig te zijn voor vluchtelingen? 
Vluchtingenwerk zoekt vrijwilligers die Oekraïense 
vluchtelingen willen ondersteunen bij het opbouwen 
van een zelfstandig en onafhankelijk bestaan in 
Stein. Je helpt onder andere bij het beantwoorden 
van vragen, het openen van een bankrekening of 
aanmelden voor een school. Je kunt ook taalles 
geven of administratieve taken doen. 

Heb je interesse om de Oekraïners in jouw 
gemeente op weg te helpen? Stuur dan een mailtje 
aan mgezel@vluchtelingenwerk.nl.



  
  Kiekje van  

de maand
" Groetjes van Jasper en Lasse"

Foto: Marianne Cals 

046 435 93 93   ·   info@gemeentestein.nl   ·   

Colofon
De Maaskentjer is een gratis uitgave 
van de gemeente Stein met lokaal nieuws, 
achtergronden en columns voor en 
door bewoners. 

Blijf op de hoogte 
 Kijk voor meer informatie op 
www.gemeentestein.nl. 

 Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief  
via www.gemeentestein.nl/nieuwsbrief. 
Ook kun je ons volgen via social media

Meewerken?  
Wil je graag ideeën aandragen voor  
de Maaskentjer? Leuk! Stuur een e-mail 
naar communicatie@gemeentestein.nl 
of stuur een berichtje via social media. 

Zoek alle woorden horizontaal, verticaal of diagonaal en streep deze af. 
De overgebleven letters vormen een zin. Heb jij het juiste antwoord gevonden? 
Stuur het antwoord samen met een foto vóór 13 januari naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

BORRELTJE
CHAMPAGNE
HAPJES
JANUARI

KNALLEN
MIDDERNACHT
OLIEBOL
OUDJAAR

OUDJAARSDAG
STERRETJES
TRADITIES
TROTS

UITSLAPEN
VOORNEMENS
VUURWERK
WAARDERING

Service 
punten
De Maaskentjer is gratis  
af te halen bij de servicepunten:  
www.gemeentestein.nl/servicepunten

De gemeente wil voor iedereen  
toegankelijk zijn. Daarom werken we  
met zestien service- en afhaalpunten,  
verspreid door de gemeente. Deze locaties 
gebruiken we voor het verstrekken van 
ons maandelijks gemeenteblad, de officiële 
bekendmakingen, informatiefolders en 
ander informatiemateriaal in print. 

Het antwoord van de vorige  
puzzel was 'Sinterklaas in Stein'. 
Veel inwoners wisten het juiste antwoord 
en zonden deze leuke foto's in. Bedankt!

Genieten van mijn  eerste kleinkind Mary Scheres

Een roze lichtpuntje  in donkere tijdenMarijke Nieling 
De ster die elk jaar in december 

in onze achtertuin pronk 

Angela Coumans-Voncken

De Sint  

verwelkomen in Stein! 

Janine Dekker


