Activiteiten 2018/2019: een terugblik
Zoals in het activiteitenplan 2018/2019 is aangegeven, beslaan de activiteiten van Stichting Erfgoed
Stein vele terreinen. Naast de reguliere en de jaarlijks terugkerende activiteiten is de stichting ook
voortdurend bezig met het ontplooien van nieuwe activiteiten en projecten. Enerzijds worden we, als
gevolg van onze doelstellingen en onze beheerstaken "genoodzaakt" om deze activiteiten uit te
werken en uit te voeren, anderzijds is er ook telkens weer sprake van nieuwe kansen en
mogelijkheden om onze doelstellingen te realiseren. De veelheid van activiteiten maakt, dat het soms
ook als té veel wordt ervaren.
Een greep van de belangrijkste activiteiten die in 2018/2019 gerealiseerd zijn:
• Afronding van de eerste fase van bouw, oplevering en inrichting van het Museum voor Grafcultuur
en de multifunctionele ruimte De Hoppenkamp. Ook afronding van het subsidietraject, dat in dit
kader heeft plaatsgevonden.
• Realisatie van de bouw en inrichting van een depotruimte ten behoeve van de archeologische
collectie van de stichting.
• Realisatie van een (niet in het activiteitenplan vermelde) aircosysteem in het museum en de
Hoppenkamp, waardoor een betere klimaatbeheersing in de gebouwen.
• Terughalen van de archeologische collectie welke tijdelijk was opgeslagen. Fotograferen van de
archeologische collectie.
• Realisatie van meer beschikbare elektronische apparatuur (o.a. PC’s) ten behoeve van de diverse
activiteiten die de vrijwilligers uitvoeren.
• Realisatie van gemiddeld vier fotomiddagen en -avonden per maand in de verzorgingshuizen
binnen de gemeente Stein.
• In samenwerking met de DOP’s realiseren van fotomiddagen /-avonden in de ontmoetingscentra
binnen de verschillende kernen, alsmede het realiseren van dorpswandelingen.
• Realisatie van het project 1568, dat onder meer is gekenmerkt door een expositie in de
Hoppenkamp, lezingen, extra activiteiten en openstelling van de kasteelruïne, living historie,
uitgave van een herdenkingsbier, etc.
• Opening, onderhoud en doorontwikkeling van de middeleeuwse kruidentuin op de kasteelruïne.
• Realisatie van een cultuur- en bouwhistorisch onderzoek van de kasteelruïne van Stein, in
opdracht van Stichting Het Limburgs Landschap (SLL).
• In samenwerking met SLL realiseren van veiligheidsmaatregelen op de kasteelruïne.
• Realiseren van nieuwe aanplant van struiken en stinsenplanten op het kloosterkerkhof.
• Realisatie van het (niet in het activiteitenplan vermelde) project 75 jaar Bevrijding, onder meer in
samenwerking met het Streekmuseum Elsloo. Realisatie van een expositie en de uitgave van een
fietstocht en herdenkingsboek.
• Promotie van Stichting Erfgoed Stein met al haar activiteiten, onder meer via de website, facebook
en participatie binnen verschillende geledingen (Lokale Omroep, Gemeente Stein, Provincie, de
Culturele werkgroep Stein, de Toeristische werkgroep De Maaskentj, “zusterorganisaties”, etc.).
• Participatie in de Archeoroute Limburg, in samenwerking met de gemeente Stein.
• Uitgifte van nieuw foldermateriaal.
• Registratie van de boekencollectie
• Versterking van het aantal vrijwilligers binnen de verschillende secties.
Er worden geen artikelen meer aangeleverd voor het kwartaalblad van IVN Stein Euleteul, omdat deze
organisatie besloten heeft te stoppen met de uitgifte van dit kwartaalblad.
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