Bulle n Buurtvereniging Catsop Jaargang 23 december 2021

Voorwoord en inhoud bij dit bulle n
Nog steeds s lte in deze corona jd, toch is er ruim voldoende kopij,
vaste rubrieken, bestuurszaken, milieu en foto’s van o.a. Sinterklaas.
Helaas moesten we ook het afgelopen half jaar afscheid nemen van 3
buurtleden, maar we kunnen ook 2 nieuwe borelingen melden.
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Agenda 2022(Onder voorbehoud)









Alle voorgenomen ac viteiten van 2022 zonder datum nader te
bepalen. Wij informeren u via een nieuwsbrief als de ontwikkelin‐
gen m.b.t. Covid‐19 een guns ge wending nemen.
75+middag: nader te bepalen in het voorjaar
Jaarvergadering voorjaar
Winandusmarkt Catsop 11 september
Paaseieren rapen: zaterdag 16 april.
Sinterklaasmiddag zaterdag 26 november
……...
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Bestuurssamenstelling:
Peter Gerits
Peter Dols
Hans Koop
Gerrit Gorissen
Pierre Douven
Jan Bongers
Marianne Blommers
Maartje van de Nobelen
Linda Beckers

plaatsvervangend voorzi er
penningmeester/ledenadministra e
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
aspirant‐bestuurslid
aspirant‐bestuurslid

Vol op misme is het bestuur na de zomer gestart met de
1e bestuursvergadering na de zomervakan e op 4 oktober in de hoop dat
we de 3 ac viteiten die gepland stonden binnen de begro ng wel konden
laten doorgaan.
Een nieuw fenomeen had intussen wel zijn intrede gedaan: QR‐codes. Dat
weerhield het bestuur er niet van om ac e te ondernemen.

Voor de jeugd vanaf 9 jaar zijn de uitnodigingen verstuurd en is er
Clip’n climb smulfeest voor die kinderen op woensdag 17 novem‐
ber georganiseerd. En die kon nog doorgang vinden.

Tegelijker jd was er zoals reeds aangekondigd op 18 november
voor de 75+`ers een middag “gezellig samenzijn” met optreden in
het Maaslandcentrum al in kannen en kruiken. Helaas: de oplopen‐
de besme ngscijfers noopten ons om juist voor onze senioren die
ac viteit af te gelasten. Maar dat betekent niet deﬁni ef afstel. We
hopen op betere jden in het voorjaar.

Ook voor de tradi onele Sinterklaasmiddag voor de kinderen van de
buurtvereniging was alles geregeld. Ook die middag op 27 novem‐
ber hebben we die uiteindelijk toch moeten veranderen in een be‐
zoek aan de voordeur door de Sint met zijn Pieten.

Jaarvergadering 2020: in het bestuur is uitgebreid gediscussieerd
over wel/geen jaarvergadering. Al jaren is die gehouden in het voor‐
jaar om voor de leden rekenschap af te leggen over het jaar daar‐
voor, inclusief de ﬁnanciën. U hebt in het vorige ‘t Catsoppenaerke
kunnen lezen dat Lei Hermans en Frans Mehlkop de kascontrole
over 2020 hebben gedaan en alles perfect in orde hebben bevon‐
den. Aanvankelijk was het de bedoeling om in november/december
de jaarvergadering te houden. Maar wegens corona en het prak‐
sch argument—eerst weer kascontrole over 2021— hee het be‐
stuur gekozen voor een datum in maart zoals dat jaren gebruikelijk
is geweest.
Hopelijk kunnen we dan veel leden begroeten.

Bezoek onze website www.buurtverenigingcatsop.nl voor het bekijken
van dit bulle n en foto's in kleur, ac viteiten, nieuws of voor het raad‐
plegen van de agenda.
Secretariaat: Hans Koop
E‐mailadres: secretaris@buurtverenigingcatsop.nl
Postadres: p/a Mergelakker 27
6181JE Elsloo
Voor het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, bankreke‐
ningnummer, adreswijzigingen, wijziging e‐mailadres e.d. kunt u ons
bellen (046‐4376709) of een e‐mail sturen naar onderstaand adres:
E‐mailadres: ledenadministra e@buurtverenigingcatsop.nl

Het bestuur van de
Buurtvereniging Catsop
wenst u allen fijne feestdagen en een
gezond 2022

3

4

Bulle n Buurtvereniging Catsop Jaargang 23 december 2021



In het vorige buurbulle n hebben wij een oproep gedaan aan de
leden om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid voor onze ver‐
eniging.
Wij verwelkomen Linda Beckers als nieuw (aspirant) bestuurslid. De
ledenvergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering moeten
overgaan tot aanstelling als algemeen bestuurslid. Dat geldt ook
nog voor Maartje van den Nobelen.
Linda woont al enige jd met haar partner Youri Diederen en dochtertje
Lois in Catsop.

Wij feliciteren de volgende echtparen

50 jaar getrouwd

Overige informa e (zie ook de bijdrage van Paul Erens)

Op 18 november

Weet u het nog : Meer groen en kleur in Catsop

Helaas ! Konden we eerst de gemeente complimenten
maken over de medewerking en ini a even samen met IVN Elsloo:
het gereed maken van de strook bij de kunstboom, inzaaien van de
bermen aan de Hokkelderweg (wethouder Gina van Mulken had zelf
de laarzen aangetrokken) en het planten van de bomen op diverse
plaatsen.
Wat is het resultaat:

Alle inspanningen van Jeanne e en Pierre Reubsaet zijn bijna
voor niets geweest. Onder druk van IVN en de buurtvereniging
is wel een strook hersteld, maar wie zaait nu in?

Ook de bermen zijn zodanig gemaaid dat daar geen bloemen
zijn opgekomen. Meer kleur? Niet.

De bomen: er zijn bomen kapot gegaan door die niet regelma‐
g water te geven.

We eindigen posi ef: onze vrijwilligers (dank voor jullie op‐
komst) voor het project “houd Catsop schoon” is geslaagd. Bij
elke oproep is steeds voldoende zwerfafval ingezameld. De
gemeente is daarbij zeer alert: de zakken worden na één tele‐
foontje snel opgehaald.
De algemene dienst van de gemeente hee zelfs een presentje aan
onze vrijwilligers gegeven.
5

Op 23 juli
Jan Franssen en Mien Frusch

Mario Del Tin en
Kitty Willems

Op 6 september
Wil Smeets en Patricia Tangelder

Geboren op 18 november

Geboren op 6 december

Noan

Franky Dean

Zoon van Ingrid Diederen
en
Guido Kuit, broertje van Marvin

Zoon van Julie Janssen
en
Frank Koolen

Wij feliciteren de ouders

Wij feliciteren de ouders

Julie en Frank

Ingrid en Guido en de
oma’s en opa’s

en de
oma’s en opa’s
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Wij betuigen ons medeleven aan de nabestaanden
van onze overleden buurtbewoners:







Overleden op 14 oktober
2021 op 82‐jarige lee ijd Rob
van Hout, echtgenoot van
Hannie Wijdeveld
Overleden op 27 november
2021 op bijna 92‐jarige
lee ijd Sef Gelissen, weduw‐
naar van Immi Smeets
Overleden op 8 december
2021 op zijn 76e verjaardag
Jozef Kollard, weduwnaar
van Annie Smeets

Noan 18‐11
Dona es van Gemeenschap Catsop
Op verzoek van de nabestaanden van overleden inwoners.

Wim op den Camp: € 55 naar ‘ t Bluuske


Rob van Hout: € 55 naar Unicef



Van de buurtvereniging:
bloemen zijn bezorgd bij de begrafenissen van Sef Gelissen
en Jozef Kollard



Onze jaarlijkse dona e: € 100 naar Aelserhof: zie pagina 9

Juul

Franky Dean 6‐12
7
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Onze jaarlijkse donatie voor een goed doel: € 100

En zo sprak Sinterklaas de kinderen toe:
“Als jullie niet naar mij kunnen komen, kom ik naar jullie.
Op 27 november bezocht Sinterklaas de kinderen van Catsop”

Van de buurtvereniging Catsop

Aelserhof, onderdeel van Vivantes hee onze dona e direct be‐
steed aan de bewoners van Aelserhof.
Bianca Pieters: “We hebben kerstversiering ervoor gekocht om het
de komende weken extra gezellig te maken in huis. In deze jd met
alle maatregelen vinden we sfeer creëren erg belangrijk.
We danken jullie voor de mooie dona e.
Namens alle bewoners en personeel van de Aelserhof.
Groeten.
Bianca Pieters”

Hartelijk dank voor het schenken van de paaseieren
9
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Vorig jaar was wegens de lock‐
down al heel vroeg duidelijk dat
we de tradi onele Sinterklaasmid‐
dag niet in het gebouw van Scou‐
ng Elsloo konden houden. Dit
jaar moesten we uiteindelijk, me‐
de door de regels van Scou ng
Nederland de sessie veranderen
in een bezoek aan huis.

Maria Vroomen geslaagd voor het pilotenbrevet
Op 14 september hebben wij u in het kader van de Alzheimerdag
(21 september) al geïnformeerd over de mogelijkheid om voor
minder mobiele mensen een ritje te maken met een riksja.
Met name voor onze leden die niet beschikken over internet
plaatsen we hier nogmaals de foto en de tekst van Maria

Het weer was de
Sint guns g gezind en zo kon hij
de kinderen laten horen wat zijn
Pieten allemaal hadden opge‐
schreven.

En hij moest af en toe voor de
kleintjes nog eens laten zien dat
zijn soepelheid nog even goed
was als in 2020.
Onze hoﬀotograaf Pierre
Reubsaet hee uiteraard meer
foto’s gemaakt.
In kleur ziet u alle foto’s op en
via onze site.
Bezoek onze site:
www.buurtverenigingcatsop.nl
Tabblad> informa e> fotoboek
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“Wellicht hebben jullie dit al in de krant gezien en gelezen: het is nu
mogelijk in de Westelijke Mijnstreek om een ritje met een riksja te ma‐
ken. Maria Vroomen hee de piloo nstruc e gevolgd en kan jullie op‐
halen voor een ritje (tel: 06 22706870). De ritjes zijn bedoeld voor
mensen die minder mobiel zijn en die met een begeleider een tocht
met de riksja willen maken. Voor de stabiliteit is het n.l. beter om met
2 personen in de riksja te zi en”.
Op 21 september zal “DE BRUG” in Geleen in het kader van Wereld
Alzheimerdag gra s ritjes verzorgen voor mensen met demen e en
hun begeleiders. Zie ar keltje uit de krant van 14‐09.
Geïnteresseerd? Kijk dan eens op de site: www.ﬁetsenallejaren.nl/
westelijke‐mijnstreek of stuur een mail naar fajwestelijkemijn‐
streek@gmail.com. Op dit mailadres kunnen jullie ook aangeven wan‐
neer jullie een ritje zouden willen maken.
Overgewaaid uit Denemarken
“Bij Fietsen Alle Jaren” ontstaan nieu‐
we contacten en ontmoe ngen tussen
oud en jong, tussen ouderen onder‐
ling, tussen bestuurders en passa‐
giers, verzorgers en familieleden. Dit
kan zowel jdens de ﬁetstocht als
onderweg onder het genot van een
kopje koﬃe/thee. En wie weet komt u
nog wel een oude bekende tegen!
Onderweg kunt u desgewenst ergens een kopje koﬃe/thee drinken
en daarna rijdt de riksjapiloot weer terug. De ri en worden kosteloos
aangeboden. FAJ is volledig a ankelijk van gi en en sponsoring. Do‐
na es zijn dan ook uiteraard al jd welkom. Consump es onderweg
zijn voor eigen rekening.
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Corona met beperkende maatregelen hee soms ook zijn voor‐
delen: bijna geen bezoekers. Er is voor deze doelgroep bewust
voor de woensdagmiddag gekozen. Jammer dat de lesroosters
van het voortgezet onderwijs voor bijna alle 12‐jarigen niet gun‐
s g waren. Zo was iedereen snel aan de beurt.

Even bijpraten.
De zonnepanelenweide.
Het is alweer 5 maanden geleden dat wij jullie geïnformeerd hebben
over de stand van zaken over het ini a ef van de familie Roebroek
om bij Siekendael een groot zonnepanelenpark te realiseren. Er is op
verschillende niveaus overleg geweest, uitsluitsel kan echter nog niet
gegeven worden. Wel kunnen wij jullie informeren over de huidige
stand van zaken. Dit doen we onderstaand puntsgewijs.
Het college van B&W van de gemeente Stein hee op verzoek van de
gemeenteraad een overleg gehad met het college van B&W van de
gemeente Beek.
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Uit de rapportage van het college aan de raad van Stein over
dit overleg blijkt dat de gemeente Beek haar ingenomen stand‐
punt niet zal wijzigen. Daarop hee de gemeente Stein laten
weten dat zij alle juridische middelen die er zijn, zal inze en
om realisa e van dat zonnepanelenpark tegen te houden als
de gemeente Beek daarvoor vergunning wil verstrekken.



Uit het verslag blijkt ook dat de gemeente Beek in samenwer‐
king met de ini a efnemer eerst een toetsing zal voorleggen
aan de provincie. Wanneer de provincie hier posi ef op rea‐
geert, zal de gemeente Beek de vergunningsaanvraag in proce‐
dure brengen.



Wij hebben hierop de provincie laten weten dat er vanuit Cats‐
op veel weerstand is tegen het ini a ef. De provincie hee ons
laten weten dat zowel van de gemeente als van de ini a efne‐
mer nog geen toetsingsverzoek ontvangen te hebben. Zodra
dit wel gebeurt, zouden wij hierover geïnformeerd worden.



Daarop hebben wij contact opgenomen met de ini a efnemer. Deze
hee ons laten weten inderdaad momenteel de laatste hand te leg‐
gen aan een provinciaal 'principeverzoek'. Dit verzoek zal door de
gemeente Beek bij de provincie ingediend worden.



Tevens laat de ini a efnemer weten dat ze met een ecoloog en s ch‐
ng Das en Boom bezig zijn om de inrich ngsplannen verder con‐
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creet te maken. Daarbij geven ze aan dat de omwonenden, direct
voorafgaand aan, hetzij gelijk jdig met het indienen van de vergun‐
ningsaanvraag geïnformeerd worden over eventuele wijzigingen in
de plannen. In ieder geval zal naar hun verwach ng een vergun‐
ningsaanvraag pas na uitspraak van de provincie plaatsvinden.
Wij blijven alert en zullen waar nodig naar de provincie en/of de gemeen‐
te reageren. Zijn er vragen, opmerkingen of sugges es, schroom dan niet
om contact met ons op te nemen, Guus van Kan (famvankan@ziggo.nl),
Theo Tummers (theo.tummers@home.nl) of ondergetekende
(paul.erens@erendo.com).

De bank bij het kunstwerk
Mede door corona is het lang s l geweest rond de realisa e van de
bank. Hadden we al verteld dat de gemeente ons idee om jongeren

Enige jd geleden zijn Marjo Vorstenbosch die samen met Anja Ren‐
kens met de jeugd de beeldjes hebben gemaakt in de kunstboom,
Jack Penders die het ontwerp voor de bank gemaakt hee , Hans
Koop namens de buurtvereniging en ondergetekende namens ’t
Bluuske bij elkaar geweest om uitvoering van het plan weer op te
pakken.
De eerste opdracht die we ons gesteld hebben is het benodigde
bedrag van € 1.800 bij elkaar te krijgen. We hebben een subsidie
aangevraagd bij de Rotaryclub Elsloo die heel snel een posi eve
reac e gaf op ons verzoek en maar liefst € 500,‐ beschikbaar stelt.
Voor het resterende bedrag gaan we een verzoek indienen bij de
Rabobank.
Inmiddels hebben Danny Gorissen, Mitch en Roger Everaers hun
medewerking toegezegd en waar nodig voor het houtwerk hun
werkplaats beschikbaar gesteld. Dion Maas en Kay Kierkels willen
a ankelijk van de jd die hiervoor nodig is helpen bij het ijzerwerk
en Robert Kengen wil hun hierbij helpen en stelt zijn werkplaats
beschikbaar. Jack gaat nu de technische tekening van de bank ma‐
ken en we gaan samen prijzen opvragen van de materialen.
Al met al ziet het er nu naar uit dat het gaat lukken en hopen we dat
de bank in het voorjaar geplaatst kan worden. Heb je zin om hierbij
te helpen? Laat dit dan Hans Koop of Jack Penders weten.
(secretaris@buurtverenigingcatsop.nl) (j.penders@zeggis.nl)
Voor nu iedereen mooie feestdagen en een gezond nieuwjaar.
Paul Erens
NAGEKOMEN BERICHT VAN PAUL ERENS VIA MAIL (NET OP TIJD)

“En dan……….de bank komt er! Nog nooit heb ik zo snel een posi eve
reac e gekregen op een sponsor/subsidie aanvraag. We krijgen van de
Rabo bank € 1.000,- voor realisa e van de bank. Dit werd mij gisteren
door de contactpersoon waarmee ik overleg heb gehad verteld. Naar
verwach ng staat het geld over 14 dagen op onze rekening. Dus aan de
slag. Geniet het weekend”.

een mooie bank te laten maken steunt en hiervoor € 900,‐ subsidie
beschikbaar hee gesteld?
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Inwoners Catsop moedigen atleet oet aelse aan
Iron Man Maastricht sjeesde door Catsop

MEDEDELINGEN

Op 1 augustus jl. moesten de deelnemers aan de Iron Man hun
laatste onderdeel “op de ﬁets” aﬂeggen. Vanuit Beek reden ze
door het Sieckendael—hier in de bocht de naar de Daalstraat—
rich ng Geulle. Behalve Antoine e en Jac waren ook Leonie Wil‐
ng en nog 2 buurtbewoners
toeschouwer: toch een applaus.




En natuurlijk Fons Verhoeve die
deze foto’s maakte.

Voor het huren van feestverlich ng kunt u zich wenden tot Gerrit
Gorissen (tel. 046‐4373917).
Wij herinneren u er in ons bulle n elke keer aan dat bij de familie
Schumacher, Aan de Gellik 6 een AED (Automa sche Externe Deﬁ‐
brillator) hangt. Deze is geplaatst nabij de voordeur en is vrij bereik‐
baar. De plek is gemarkeerd met een groen bordje met de le ers
AED



Dat de gemeente blij is met onze ac e om zwerfafval te verzamelen,
moge blijken uit de a en es voor onze “PRIKKERS”.

Vernieling kleiﬁguren aan de boom
Op het einde van de zomer hebben 3 jongelui van ongeveer 14 jaar 2 kleiﬁ‐
guren vernield en nog geprobeerd met de brokstukken de grondspot te
vernielen. Gelukkig kwam Marc Houben op jd naar buiten en gingen ze
ervandoor. De brok‐
stukken lagen tot bij
de
spoorbrug.

Quinty wil wel een
nieuw ﬁguur maken,
Lars liever niet. Na
de vakan e
krijgen de ouders van
de kinderen van 6 t/m 12 jaar een mail en kunnen kin‐
deren zich opgeven voor het maken van een nieuw
Quinty Koop
ﬁguur. Meer belangstelling dan één? Dan wordt er
geloot. Marjo Vorstenbosch is bereid met de kinderen
die 2 nieuwe ﬁguren te maken, waarvoor onze hartelijke dank
Lars van Mulken

Leonie, bedankt voor het
toezenden van de foto’s
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Vervolg mededelingen
Bij het ter perse gaan van dit bulle n stond de
SERENADE BIJ DE KAPEL NOG ONDER VOORBEHOUD
U KRIJGT EEN MAIL ALS BIJ ONS MEER DAAROVER BEKEND IS

We bedanken de volgende ondernemingen voor het
mogelijk maken van onze ac viteiten.

Webdesign, promo emateriaal, logo, huiss jl,
corresponden e en nog veel meer

ök — ontwerp en illustra e
Studio Luc van Kan ‐ Graﬁsch ontwerp
Knoopkruid 9, 6181 MV Elsloo
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