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Verkiezingen  
15 maart 

Laat je stem niet verloren 
gaan en breng je stem uit op 
15 maart voor de Provinciale 
Staten en het Waterschap. Lees 
er alles over op pagina 4 en 5. 

Samen bouwen aan 
de oude Maashaven 
in Urmond

Rob Janssen van Stichting Vrijheid 
Urmond vertelt op pagina 8 over 
de plannen om de haven in haar 
oude staat te herstellen.

Wat doet team 
Wijkbeheer bij 
hoogwater in 
de Maas?

Als er hoogwater in de Maas 
dreigt komt het team in actie, 
lees het op pagina 11.

MAART 2023
NIEUWS EN VERHALEN UIT DE GEMEENTE

Neem mij  
gratis mee!

" Zo’n beetje heel  
Elsloo is lid geweest van Escolum"
Op pagina 6 en 7 blikken de leden van popkoor Escolum 
uit Elsloo terug op een halve eeuw muzikale verbintenis.

Dat maakt
Stein voor mij
een muzikale 
familie
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Vrijwilligers 
gezocht voor 
historisch park 
Kasteel Elsloo
 
Vind je het leuk om in een historisch park te 
werken en ben je een aantal uren per maand 
beschikbaar? Het IVN Elsloo, Historiehuis van 
de Maasvallei en Het Limburgs Landschap 
zoeken vrijwilligers die aan de slag willen 
gaan in het historische park bij Kasteel 
Elsloo. In het park is voor iedereen wel een 
klus te vinden: het verwijderen van jonge 
boompjes, het vrijhouden van wandelpaden 
of het verzamelen van gemaaid gras.

Interesse?
Heb je zin om in het groen te werken 
en heb je tijd op woensdagochtend? 
Neem dan contact op met Lia Oosterwijk 
van het Limburgs Landschap via 
l.oosterwijk@limburgs-landschap.nl.

Extra hulp voor 
huishoudens met 
hoge energiekosten
 
De gemeente Stein gaat naast de landelijke 
energietoeslag huishoudens met hoge energiekosten 
tijdelijk ondersteunen via de bijzondere bijstand. 
Ook huishoudens die geen energietoeslag krijgen, 
kunnen namelijk geldzorgen hebben door hoge 
energiekosten. Zij kunnen zich nu aanmelden.
 
Huishoudens met een inkomen tot 120% van 
het sociaal minimum ontvangen vooruitlopend 
op de energietoeslag 2023 alvast €500,-.

Lees er alles over op  
www.gemeentestein.nl/actualiteiten 
of scan de QR-code.

Bibliotheek helpt bij 
belastingaangifte 
2022
 
Bij de bibliotheek in Stein kun je hulp krijgen bij het 
invullen van je belastingformulieren. Je hoeft geen lid 
te zijn van de bibliotheek en de hulp is gratis.  
 
Vind je het moeilijk om met een computer om te gaan? 
Ook daarmee helpen de medewerkers van de 
bibliotheek je graag.
 
Waar en wanneer?
Bij bibliotheek Stein,  
Heerstraat-Centrum 38, Stein.

Elke donderdag in maart en april tussen 10.00 uur  
en 13.00 uur kun je naar de bibliotheek komen  
voor hulp bij het invullen van je belastingen.

Raads
kalender 

Woensdag 22 maart 2023 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst

Donderdag 30 maart 2023 
19.15 uur · Oordeelsvormende raadsvergadering
20.15 uur · Besluitvormende raadsvergadering

Woensdag 12 april 2023 
19.00 - 22.00 uur · Beeldvormende bijeenkomst
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Meer weten over de 
vergaderingen van de raad? 

Kijk op 
www.gemeentestein.nl/
gemeenteraad 
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Herinnering aan 
ambassadeur Huub Bervoets
Afgelopen januari hoorden we het verdrietige nieuws dat Huub Bervoets (75) 
uit Meers na een kort ziekbed was overleden. Huub was onze ambassadeur 
in de Maaskentjer van juli 2021. In het interview vertelde hij ons enthousiast 
over het idee ‘Onger Os Thoes’. Als amateur filmmaker zette hij zich zo op 
een geweldige manier in voor de inwoners van Stein. 

Huub maakte, samen met een paar andere vrijwilligers, elke week een 
mooie, grappige en handige video, waarbij hij oud filmmateriaal van hemzelf 
gebruikte. Zo hoopte hij het geheugen van mensen met dementie te 
prikkelen en te vermaken.

Huub Bervoets maakte in 43 jaar tijd meer dan driehonderd films in alle 
soorten en maten: documentaires, reportages, animatiefilms en speelfilms. 
Daarnaast monteerde hij ook films. Als filmmaker behaalde hij vele 
prijzen in binnen- én buitenland. 

Wij wensen familie en vrienden van Huub veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Gratis compost afhalen  
op zaterdag 25 maart
Op zaterdag 25 maart kun je op de parkeerplaats aan de 
Dieterenstraat in Stein (links van het gemeentehuis) vanaf 9.00 
uur gratis compost afhalen. Zorg zelf voor een schop en zakken! 
Ben op tijd, want voor deze actie geldt: OP is OP.

Groente-, fruit- en tuinafval
De compost wordt gemaakt van het afval dat in de groene bak gaat: 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Van goed gescheiden GFT-afval 
krijg je schone compost. Deze compost kun je gebruiken als ‘mest’ in 
de land- en tuinbouw, maar ook in je eigen tuin of bloembak! 

Wethouder Danny Hendrix: “Voor een betere toekomst is het nodig 
dat we grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Het is daarom 
ontzettend belangrijk dat we met z’n allen goed ons afval scheiden. 
De jaarlijkse compostactie laat zien dat goed afval scheiden loont! 
Van GFT-afval naar voedselrijke compost voor de eigen tuin.”

Goedgekeurde compost
De gemeente organiseert deze actie samen met RWM. De compost is van 
goede, schone kwaliteit en is vrij van schadelijke of chemische stoffen.
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EELIs taal zeg maar 
echt jouw ding…
 
En ben jij tussen de 18 en 27 jaar? 
Help de gemeente dan met het schrijven 
van makkelijke teksten. Kijk mee met de 
brieven, de website en andere berichten 
van de gemeente. Wij kunnen jouw hulp 
heel goed gebruiken!

De gemeente en haar inwoners moeten elkaar 
goed kunnen begrijpen. Dat lukt nog niet altijd 
even goed. Daarom willen we dat verbeteren 
en jij kunt ons daarbij helpen. Wij willen leren 
eenvoudig en duidelijk te communiceren met 
iedereen in onze gemeente. 

Enkele inwoners zijn al enthousiast aan de slag 
gegaan met het verbeteren van moeilijke teksten 
naar makkelijk taal. We zoeken nog jongeren 
die willen meedoen. Weet jij nog woorden die 
je niet begrijpt? Laat het ons weten!

Interesse? En jonger dan 27?
Meld je dan aan voor de Direct Duidelijk 
testgroep! Of weet jij iemand die graag met 
ons mee wil denken? Stuur een mail naar 
communicatie@gemeentestein.nl.

Legitimeren

Geen makkelijk woord.

Jouw paspoort, 
identiteitskaart of 
rijbewijs laten zien

Begrijpelijke woorden.
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Op wie kun je stemmen 
tijdens deze verkiezingen?

Via www.gemeentestein.nl/
verkiezingen vind je informatie 
over beide verkiezingen. 

Ook ontvang je voorafgaand  
aan de verkiezingen  
thuis een kandidatenlijst. 

Als je (nog) niet weet op wie je wilt 
stemmen kun je gebruik maken van 
een stemhulp. Een stemhulp laat zien 
welke onderwerpen er spelen bij de 
verkiezingen en hoe de verschillende 
politieke partijen hierover denken.  
 
Kijk voor de stemhulp voor 
de Provinciale Staten en het Waterschap 
op www.gemeentestein.nl/
verkiezingen.

Hoe kan ik stemmen? 

Om te stemmen heb je een stempas en 
een geldig paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs nodig. Dit identiteitsbewijs mag 
maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag 
van de stemming. De stempas krijg je 
thuisgestuurd en wordt gestuurd naar het 
adres waar je op 30 januari 2023 stond 
ingeschreven. 

Heb je geen stempas ontvangen?  
Of ben jij je stempas kwijt?  
Dan kun je een vervangende stempas 
aanvragen. Dit kan vanaf 1 maart. 
Jouw aanvraag moet schriftelijk of digitaal 
uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 vóór 
17.00 uur bij de gemeente zijn. Wanneer 
je persoonlijk naar de balie in het 
gemeentehuis komt, kun je tot dinsdag 
14 maart tot 12.00 uur een vervangende 
stempas aanvragen. Neem voordat je 
komt telefonisch contact met ons op en 
neem een identiteitsbewijs met je mee. 

 Je kunt alleen  
op de dag van de 

verkiezingen, woensdag 
15 maart, stemmen. 

 
Stemmen via een brief  

is dit keer niet mogelijk.

Hoe machtig ik iemand om 
voor mij te stemmen? 

Als je zelf niet kunt stemmen, dan kun je 
iemand machtigen. Dat betekent dat je 
iemand anders toestemming geeft om 
voor jou te stemmen. 

• Bij de Provinciale Statenverkiezing 
kan elke andere kiezer die in 
dezelfde provincie woont als jou, 
voor je stemmen.

• Bij de waterschapsverkiezing 
kan elke andere kiezer die in 
hetzelfde waterschap woont als jou, 
voor jou stemmen.

Iemand anders kan op twee manieren 
voor jou stemmen:
1. Je kunt de ander voor jou laten 

stemmen door dat op de achterzijde 
van je stempas in te vullen. 
Je ontvangt jouw stempas ongeveer 
twee weken voor de dag van 
stemming. Is dat te laat, bijvoorbeeld 
omdat je in het buitenland bent, 
dan kun je dit aangeven via een 
formulier. Het formulier kun je 
digitaal of schriftelijk aanvragen. 
Hiervoor moet de persoon die voor 
jou stemt een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs hebben. 

2. Als de persoon die voor jou stemt 
dit doet in een andere gemeente 
moet de machtiging aangevraagd 
worden via een online formulier op 
www.gemeentestein.nl/ 
verkiezingen. Via dit formulier 
hoef je geen kopie van een geldig 
identiteitsbewijs mee te nemen 
naar het stembureau. 

Als je iemand anders machtigt 
om voor jou te stemmen, geldt:
• Je mag voor maximaal twee 

andere personen stemmen. 
• De stem van een ander moet je 

tegelijk uitbrengen met je eigen stem.
• Bij het stemmen moet je de 

machtiging(en) laten zien. 
• Bij het stemmen moet je je eigen 

paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
laten zien. 

Ook wanneer je in het buitenland bent, 
maar je staat ingeschreven in een 
Nederlandse gemeente kun je iemand 
machtigen om voor jou te stemmen. 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en het Waterschap. Je ontvangt je stempas hiervoor uiterlijk 1 maart 2023. 
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Overzicht activiteiten en datums

•  Woensdag 15 maart 2023 
Breng je stem uit op de Provinciale Staten en het Waterschap  
Tijd: 07.30 uur - 21.00 uur  •  11 locaties in de gemeente

• Donderdag 16 maart 2023 
Centrale stemopneming van de stemmen die zijn uitgebracht 
op woensdag op kandidaat niveau. 
Aanvang 9.30 uur  •  Locatie: MFC de Grous, Stein 

• Donderdag 16 maart 2023 
Bekendmaking van de voorlopige uitslag op gemeentelijk niveau door 
het Gemeentelijk StemBureau (GSB) van alle uitgebrachte stemmen. 
Na afronding van de telling  •  Locatie: MFC de Grous, Stein

Waar kan ik stemmen? 

Een overzicht van alle stembureaus in onze gemeente vind 
je hieronder. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 
21.00 uur. Alle stembureaus zijn makkelijk bereikbaar voor kiezers 
in een rolstoel, met een scootmobiel of kiezers die minder goed 
ter been zijn. 

Bij het stembureau in het multifunctioneelcentrum de Grous 
kunnen kiezers die blind of slechtziend zijn toch zelfstandig 
stemmen via een Soundbox en Stemmal. 

Stemlocaties 

• Multifunctioneelcentrum De Grous   
Heerstraat Centrum 38, Stein 

• Gemeentehuis  |  Stadhouderslaan 200, Stein 

• Pintelierke  |  Schineksstraat 11, Stein 

• Café Brasserie Merode   |  Merodestraat 31, Stein 

• Zaal Meers (de Hoorn)  |  Koeweide 41, Meers 

• Café ‘t Trefpunt  |  Stationstraat 108, Elsloo 

• Tennisvereniging LTV   |  Mergelakker 68, Elsloo 

• Maaslandcentrum  |  Burgemeester Maenenstraat 45, Elsloo 

• Buurthuis Urmond  |  Urmonderplein 43, Urmond 

• Fanfarezaal Oud-Urmond  |  Urmonder Maasstraat 5, Urmond 

• Multifunctioneelcentrum Berg a/d Maas  
Bergerweg 1, Berg a/d Maas

Coronavirus

Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Dan blijf je thuis 
en doe je een (zelf)test. Een andere kiezer kan voor jou gaan 
stemmen.

Er zijn drie stembureaus in onze gemeente ingericht die voldoen 
aan de coronamaatregelen van 2022. Je kunt er voldoende 
afstand houden en er is desinfectiemiddel voor de handen 
aanwezig is. Deze stembureaus zijn:

• Multifuctioneelcentrum De Grous, Stein
• Tennisvereniging LTV, Elsloo 
• Multifuctioneelcentrum Berg a/d Maas

Wensauto

Ook tijdens deze verkiezingen kun je gebruik maken van de 
wensauto. Deze brengt je naar het stemlokaal, wacht tot je 
gestemd hebt en brengt je weer naar huis. Zorg ervoor dat je 
tijdig een afspraak maakt. Kijk voor meer informatie en het boeken 
van de wensauto op www.gemeentestein.nl/vervoer-op-maat 

Tellen van de stemmen

Ook dit jaar worden de uitgebrachte stemmen op 15 maart 
na sluiting van het stembureau alleen geteld op partij en niet 
op kandidaat. Het zogenaamde centrale stemopneming of 
centraal tellen.

Op donderdag 16 maart worden de stemmen geteld op 
kandidaat. Het is mogelijk om aanwezig te zijn bij het tellen 
van de stemmen en vragen te stellen.

Tip:  
eenvoudige

uitleg verkiezingen

In het gemeentehuis en bij de 
Grous is een verkiezingskrant 

af te halen waarin alles 
over de verkiezingen 
in begrijpelijke taal  

is uitgelegd.  
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" Zo’n beetje heel 
Elsloo is lid geweest 
van Escolum"
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Repetitie  
popkoor Escolum

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

In deze rubriek vertelt een trotse 
inwoner van Stein wie hij is, wat hij 
doet en waarom het zo mooi werken en 
wonen is in onze gemeente. Deze keer 
een iets andere insteek. Anique 
Driessen (50) en Vince Penders (32) 
zetten popkoor Escolum uit Elsloo in 
de schijnwerpers. Escolum bestaat 
een halve eeuw. Dat wordt binnenkort 
groots gevierd met een reünie en een 
spectaculaire jubileumshow.

“Mijn vader richtte het koor op in mijn geboortejaar,” 
vertelt bestuurslid en oud-voorzitter Anique 
Driessen, geboren en getogen in Elsloo. “Ik ben met 
Escolum opgegroeid, ging als peuter en kleuter mee 
naar optredens. Escolum zit in mijn bloed. Al met 
13,5 jaar mocht ik lid worden.” Dat is Anique nog 
steeds met hart en ziel. “Toen het ledenaantal op 
een bepaald moment zo laag was, heb ik alles op 
alles gezet om het koor te redden.”

Eén grote familie
“Zo’n beetje heel Elsloo heeft afgelopen vijftig 
jaar meegezongen bij Escolum,” vervolgt Anique. 
“Broers, zussen, vrienden, neven, nichten, 
buurvrouwen... Vroeger zongen we niet alleen, 
we maakten ook jeugdrevues en waren actief met 
carnaval. We namen deel aan zeskampen, wasten 
auto’s op de markt en zongen op een camping 
in Zutendaal. We deelden lief en leed met elkaar 
en hebben een hechte band opgebouwd. Er zijn 
zowel relaties als huwelijken uit ons koor ontstaan. 
Zelfs kinderen van oud-koorleden zijn nu lid. Escolum 
voelt als één grote, actieve familie en heeft in ons 
dorp een belangrijke sociale functie. Ook bezoekers 
van onze optredens beleven plezier aan ons koor.”

Buiten de lijntjes
Escolum heeft nu meer dan vijftig leden, ook een aantal 
van buiten het dorp. Zo rijdt Vince Penders die in Elsloo 
opgroeide nog elke dinsdagavond vanuit Maastricht naar de 
wekelijkse koorrepetitie in een eigen ruimte van het Elsloose 
Maaslandcentrum. Wat houdt hem al twaalf jaar enthousiast? 
“Wij zijn geen standaard koor,” zegt hij. “Onze liedjes vang je niet 
onder één genre. Wij experimenteren met nummers van onder 
andere Rammstein, Elton John, Neil Diamond en U2. We kleuren 
graag buiten de lijntjes. Met onze  eigen  muziekgroep kunnen 
we meer diepte geven aan onze liederen. We zijn een hechte 
club die ervoor wil gaan. Samen maken we er iets bijzonders van 
onder leiding van onze kundige dirigent Micha Hendriks.”

Reünie en concert
Escolum viert zijn jubileum groots. Er vonden al enkele 
activiteiten plaats en er zit nog veel moois in het vat. 
Zo is er op zaterdag 11 maart is een reünie met als thema  
‘Verhalen vertellen’ - 50 jaar Escolum’. Aanmelden kan via 
escolum50jaar@ziggo.nl. Op zaterdag 15 april vindt het 
jubileumconcert ‘All Inn’ plaats. “Dat wordt een spectaculaire 
avond,” voorspellen Anique en Vince. “Onze muziekgroep 
wordt voor die avond uitgebreid met negen blazers en 
een slagwerker. Daarnaast is er nog een dansgroep.” 
Ticketverkoop: penningmeester@escolum.nl 
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Buurtbewoners samen 
aan de slag met bouw 
oude Maashaven in Urmond

De oude Maashaven bij het Bath in Urmond komt 
weer tot leven met een bijdrage van LEADER 
Zuid-Limburg, de Provincie en de gemeente 
Stein. Stichting Vrijheid Urmond gaat samen met 
buurtbewoners aan de slag met het nabouwen van 
de oude Maashaven. Rob Janssen van Stichting 
Vrijheid Urmond neemt ons mee in de plannen om 
de haven in haar oude staat te laten herstellen. 

“Niet alleen wij als inwoners, maar iedereen die ons dorp 
bezoekt, kan straks de haven weer zien zoals ze vroeger was. 
Alle ideeën hebben we samen met de inwoners uit Oud-Urmond 
opgehaald tijdens meerdere informatiebijeenkomsten. We 
pakken nu aan wat al mogelijk is. De haven helemaal in haar oude 
staat terugbrengen door het Bath uit te graven is nu nog een 
stap te ver. Daarvoor moet de huidige dijk gesaneerd worden en 
daar hangt een kostenplaatje van meerdere miljoenen aan vast.”

De oude haven weer zichtbaar maken
“De lijnen van de kademuur van toen liggen nu nog onder de grond. 
Straks zie je die lijnen terug in de bestrating. Je loopt over dezelfde 
paadjes als de schippers van toen. Ook zien we straks het klooster 
en het Redershuis weer. Die twee gebouwen krijgen een plek in het 
maaiveld bij het Bath. Ook een deel van de oude omwalling gaan we 
opnieuw bouwen. Langs de omwalling staan straks bramenstruiken. 
De bramen zijn eetbaar. Samen met vrijwilligers uit de buurt gaan 
we een houten boot bouwen zoals dat vroeger gebeurde. De boot 
krijgt een plek langs het schipperspaadje in de nu ‘droge’ haven.”

Speeltuin, boek en archeologisch onderzoek
Ook aan de kinderen uit de buurt is gedacht. Kinderen spelen straks 
in een nagebouwd Redershuis en in een boot kunnen ze met water 
spelen. Rob: “Spelenderwijs leren ze zo over de geschiedenis van 
de Maas en de handel. Ook komt er een boek over de handel langs 
de Maas in vroegere tijden. Voordat er gestart kan worden met het 
nabouwen van de haven, laten we archeologisch onderzoek doen 
naar de kademuur. In april gaan archeologen vier sleuven graven 
om te kijken of de kademuur op de plek ligt die wij vermoeden.”

Geschiedenis als inspiratiebron
Rob Janssen is geboren en getogen in Urmond. Hij is architect 
en interesseert zich voor geschiedenis. Waar komt die interesse 
vandaan? “De geschiedenis van een plek bepaalt vaak wat ik op 
die plek wil bouwen. Ik duik in het verleden en als ik iets vind, 
neem ik het mee in mijn plannen voor die plek. Nu laten we de rijke 
geschiedenis van Urmond zien. Samen met Vrijheid Urmond ben 
ik in de geschiedenis gedoken. We hebben heel veel interessante 
weetjes naar boven kunnen halen. Wist je bijvoorbeeld dat Urmond 
vroeger bekend stond om de hoge tol die er betaald moest worden 
om de Maas over te varen? Urmond ligt op een cruciale plek aan 
de Maas om het achterland, destijds het Hertogdom Gulik, in te 
kunnen gaan.”

Samenwerken
Vrijheid Urmond vraagt nu alle inwoners van Urmond om mee te 
doen. In de voorbereiding hebben al 65 inwoners meegedacht 
en de visie ontwikkeld. Alles wat ze zelf kunnen doen, pakken ze 
op. Zoals het bouwen van de boot ‘Maaspont’ en het schrijven 
van een boek. Het planten van de planten in de kruidentuin en de 
omwalling en straks het onderhoud van de tuin. Rob: “De grotere 
bouwwerkzaamheden zoals het leggen van de schippersstraatjes 
en het verplaatsen van de grond naar de plek waar we het maaiveld 
gaan ophogen, laten we een bedrijf doen.”

De kademuur bij een toevallige ontdekking in de jaren '80
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Hoe kun je meehelpen?
Halverwege maart organiseert Vrijheid Urmond een infomarkt 
voor iedereen die geïnteresseerd is om mee te helpen bij het 
nabouwen van de oude Maashaven. Er zijn nog vrijwilligers nodig 
voor meerdere werkgroepen. Lijkt het je wat om een boot te 
bouwen, samen een boek te schrijven, plantjes te planten of 
betrokken te zijn bij het archeologieproject? Geef je dan op om 
mee te helpen. Stuur een mail naar info@vrijheidurmond.nl of 
kom naar de informatiemarkt op donderdag 30 maart inloop 
vanaf 19.00 tot 21.00 uur in de Protestantse kerk in Oud-Urmond. 
Kijk voor meer informatie over alle plannen rondom de oude 
Maashaven op www.vrijheidurmond.nl/maas-bath.

Activiteiten
In de gemeente Stein worden er volop activiteiten 
en evenementen georganiseerd. Kijk in het overzicht 
wat je allemaal kunt gaan doen.
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Alle evenementen en activiteiten bekijken of aanmelden?  
Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten

Donderdag 9 maart
Voorlichtingsbijeenkomst  
‘Fietsen na een tweewieler’

13.30 tot 15.30 uur
Café-Brasserie Merode in Stein

Zaterdag 11 maart
Vogelbeurs ‘t Sieske

13.00 tot 16.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Woensdag 15 maart
Verkiezingen Provinciale  
Staten en Waterschap

7.30 tot 21.00 uur
Gemeente Stein 

Zaterdag 18 maart
Euregionaal 
Mandolinefestival

19.00 tot 22.30 uur
MFC de Grous in Stein

Zaterdag 18 maart
Euregionaal 
Mandolinefestival

14.00 tot 17.30 uur
MFC de Grous in Stein 

Zaterdag 25 maart
Garagesale  
CV De Limbras

10.00 tot 18.00 uur
Centrum Stein

Zaterdag 8 april
Vogelbeurs ‘t sieske

13.00 tot 16.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Zaterdag 15 april
Jubileumconcert  
50 jaar popkoor Escolum

20.00 tot 23.00 uur
Maaslandcentrum Elsloo

Maandag
13.00 - 16.00 uur 
Wandelen met WijKerenshei  
Vanaf huiskamer, Mauritsweg 96 Stein

13.00 - 16.00 uur 
Inloopmiddag huiskamer  
Buurtcentrum Nieuwdorp, Stein

14.00 - 17.00 uur 
Kaart- en knutselmiddag Buurthuis Urmond 

Dinsdag 
13.00 - 16.00 uur 
Inloopmiddag WijKerenshei  
Vanaf huiskamer, Mauritsweg 96 Stein

Woensdag 
Vanaf 10.00 uur 
Wandelen Dorpsdagvoorziening Bie Gerda, Meers 
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? 

10.00 - 12.00 uur 
Inloopmorgen huiskamer  
Buurtcentrum Nieuwdorp, Stein

Donderdag 
13.00 - 16.00 uur 
Inloopmiddag huiskamer  
Buurtcentrum Nieuwdorp, Stein

Vrijdag 
10.30 - 11.30 uur
Meer bewegen voor ouderen 55+ 
Buurtcentrum Nieuwdorp, Stein

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, Stein

Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Open inloop Punt 39, Elsloo

Donderdag 13.00 - 15.00 uur 
Open inloop Buurthuis Urmond

Vaste prik

Vrijwilligers leren een houten boot te bouwen zoals dat vroeger gebeurde in de 17e eeuw.
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Je vindt het actuele overzicht en meer informatie op  
www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering

      Werk in 
       uitvoering

        Weghalen gasleidingen  
(werkzaamheden uitgevoerd door Enexis)

• Omgeving Dross Mangelschotstraat, Stein
• Omgeving Valderstraat, Stein
• Kruisstraat, Stein
• Heerstraat-Zuid, Stein

       Herinrichting Jurgensstraat, Elsloo

In de week van 20 maart worden de laatste werkzaamheden 
in de Jurgensstraat afgerond. De volgende 
werkzaamheden worden dan uitgevoerd.

• Maandag 20 maart: voorbereidende werkzaamheden 
voor het asfalteren

• Dinsdag 21 maart: asfalteringswerkzaamheden
• Woensdag 22 maart: putranden maken in het asfalt en 

markeringen aanbrengen

De werkzaamheden duren de hele dag van ongeveer 
6.30 uur tot 18.00 uur. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. 

Locatie en bereikbaarheid
De werkzaamheden vinden plaats in de gehele 
Jurgensstraat, Charles de Geloesstraat, Vloedgraaf, 
Schoolstraat en Bandkeramiekerstraat. 

De woningen blijven bereikbaar voor bewoners (te voet) 
en hulpdiensten. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid via borden.

Hinder en overlast
We proberen hinder en overlast van de werkzaamheden 
tot een minimum te beperken. Maar waar gewerkt wordt is 
altijd wat overlast. Wij hopen op je begrip daarvoor. 

In & uit de wijk

In de Minibieb in de Aronskelk in Elsloo mag iedereen 
gratis een boek meenemen of omruilen tegen een 
ander boek. Je hoeft niet aan te bellen, je kunt zo een 
boek meenemen of even rondneuzen voor een leuk 
boek.

Volop keuze
Onze minibieb is altijd open en staat goed zichtbaar 
voor ons huis. In de kast is voor iedereen wel wat te 
vinden. We hebben kinderboeken, thrillers, romans, 
kookboeken en tijdschriften in de aanbieding! Kom 
gratis lenen en/of ruilen met je eigen boeken die je 
niet meer leest.

Boeken over?
Heb je nog boeken thuis liggen waar je niks meer 
mee doet? Wij zijn er altijd blij mee. Nieuwe boeken 
kun je in het mandje bovenop de boekenkast naast de 
voordeur leggen. Veel leesplezier!

Tot ziens bij de minibieb van Nicole in Elsloo 

Veel leesplezier 
bij Minibieb in 
de Aronskelk

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. 

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. 
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Als er hoogwater in de Maas dreigt 
komt het team van Wijkbeheer in actie.  
Het team houdt de stand van het water 
in de Maas de hele tijd in de gaten. 
De waterstanden krijgen ze door 
van Rijkswaterstaat. Het team zorgt 
er samen met Rijkswaterstaat, het 
Waterschap en andere collega’s van 
de gemeente voor dat het water geen 
gevaar vormt voor onze inwoners.

Vanaf het moment dat het water in de 
Maas stijgt, houdt de gemeente inwoners 
onder andere via de website op de 
hoogte van alle acties om ervoor te 
zorgen dat het water geen gevaar vormt. 
De medewerkers van het team Wijkbeheer 
gaan buiten aan de slag.

Schuiven dicht en pompen aan! 
In de kernen Meers, Maasband, 
Oud-Urmond en Berg aan de Maas 
zetten ze de schuiven dicht. Zo zorgen 
ze ervoor dat het stijgende water niet in 
het riool komt. Ook de pompen stellen ze 
anders in en ze zetten wegen af die onder 
water komen te staan. Het Waterschap 
controleert elk jaar in september of 
de schuiven en pompen goed werken. 
Ze kijken of de pompen klaar zijn 
voor de winter als er veel neerslag 
te verwachten is.

Veiligheid boven alles
Het Waterschap zorgt ook voor extra 
pompen om het teveel aan regenwater uit 
het rioolwater te houden en zo houden 
we de wegen zo lang mogelijk open. 
Als de wegen naar de lager gelegen 
kernen toch dreigen onder te lopen, 
kan de keuze gemaakt worden om voor 
inwoners een veiligere plaats aan te 
wijzen. Bijvoorbeeld in een overnachting 
in een hotel. 

Na het hoogwater…
Als het water gezakt is, zorgen de 
medewerkers van team Wijkbeheer er 
voor dat alle maatregelen weer worden 
teruggedraaid naar de situatie bij 
een lage waterstand. Overstroomde 
wegen maken ze schoon, ze herstellen 
beschadigingen aan de wegen en 
ze zorgen ervoor dat samen met 
Rijkswaterstaat het achtergebleven 
afval wordt weggehaald. 

Overstroming van de Maas in juli 2021
Tijdens de overstromingen in juli 2021 was 
er in de gemeente Stein wateroverlast 
in de kernen Meers, Maasband en de 
Oostelijke Kanaalweg in Elsloo. Voorbij 
Kasteel Elsloo stroomde het water van de 
Geul over haar oevers en door de hoge 
waterstand van de Maas kwam er water 
uit de grond omhoog (kwelwater).

Wil je weten hoe hoog  
het water in de Maas staat?  
Kijk op www.waterstandlimburg.nl  
of download de app Waterstanden 
Limburg op je telefoon.
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Wat doet team Wijkbeheer 
bij hoogwater in de Maas?

 Wateroverlast bij Kasteel Elsloo, juli 2021



Terug in de tijd:  
Carnaval mit oma Stein in 2004! 

Daphne Royen

  

  Kiekje van  
de maand
" Genieten van een sjoane 
Vastelaovend!"

Foto: Jolanda Scheffers

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 door. 
De overgebleven letters vormen een zin. Heb jij het juiste antwoord gevonden? 
Stuur het antwoord samen met een foto vóór 22 maart naar 
communicatie@gemeentestein.nl en wie weet zie je jouw foto in de volgende editie!

Woordzoeker

CAMPAGNE
ELECTIE
KALENDER
KIESSYSTEEM

KIEZERS
KIEZERSPAS
MACHTIGING
POTLOOD

PROVINCIAAL
STEMBILJET
STEMBUREAU
STEMHOKJE

STEMPAS
VERKIEZINGEN
VOLMACHT
WATERSCHAP

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 'Vastelaovend in Stein'. 
Veel inwoners wisten het juiste antwoord 
en zonden deze leuke foto's in. Bedankt!

Prachtig carnavalskunstwerkBep ScholtesKlaar voor de carnaval! 

Arnold Schepers


