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Agenda		2023(Onder	voorbehoud)	

	
 Paaseieren rapen zaterdag 8 april 
 Jaarvergadering vrijdag 14 april met een lezing met als thema:  

Noorderlicht en Klimaatverandering door Ruben Weytjens 
 Aanmelden: U krijgt een mailbericht dat u zich via het aanmel‐
 dingsformulier op onze website kunt inschrijven. 
 Leden zonder mailadres krijgen op dezelfde dag een formulier 
 thuis  bezorgd. 

 25 juni: Uitstapje voor alle leden: wordt nader uitgewerkt. 
 U wordt via mail of nieuwsbrief  t.z.t. geïnformeerd 
 Sinterklaasmiddag zaterdag 25 november. 
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Bestuurssamenstelling:	

Peter Gerits    plaatsvervangend voorzi er 
Peter Dols   penningmeester/ledenadministra e 
Hans Koop            secretaris  
Gerrit Gorissen  bestuurslid 
Jan Bongers   bestuurslid 
Marianne Blommers bestuurslid 
Maartje van de Nobelen bestuurslid 
Linda Beckers  bestuurslid 
 

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  feest-
dagen en een gezond 2023 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Het bestuur had met alle covid‐19‐onzekerheden geen 
extra ac viteiten gepland. Bovendien moest alle energie 

gestoken worden in de organisa e van de Winandusmarkt. 
Gelukkig kon die wel doorgang vinden en daarmee hoopte het bestuur 
weer meer financiële ruimte te krijgen om voor het jaar 2023 de agenda 
met te organiseren ac viteiten samen te stellen. 
Uiteraard vindt u in dit bulle n een terugblik op de 10e Winandusmarkt 
met enkele  foto’s.  Meer foto’s zijn te zien op de site van de Wina‐
dusmarkt. Foto’s van de voorbereiding door onze leden‐vrijwilligers en 
commissieleden zijn geplaatst op de website van de buurtvereniging. De 
redac e van ‘t Catsoppenaerke had op  verzoek van de  Maaaskentjer 
(communica eblad van de gemeente) een ar kel aangeleverd dat zonder 
wijzigingen is geplaatst. Dat hebben we voor het geval u dat niet hebt ge‐
zien nu in dit bulle n opgenomen. 
Uiteraard blij  het bestuur trouw aan de tradi es voor onze kleinsten. 
Sinterklaas en Paaseieren rapen blijven op de agenda, zeker nu we dit jaar 
in de lee ijd van 0 t/m 8 jaar 24 van de 27 kinderen  konden verwelkomen 
bij het sinterklaasbezoek. En net toen de uitnodigingen de deur uit waren, 
kwam de 28e spruit. Enkele jaren geleden: 12 kinderen. 
Hoewel de verwach ng was dat de ruimte in het scou nggebouw wellicht 
krap zou zijn, was het bestuur unaniem van mening dat Sinterklaas in Cats‐
op de kinderen moest bezoeken.  
Gelukkig hadden we in dit 2e half jaar geen meldingen van overleden 
buurtgenoten. Sinds 2013 waren alleen in 2015 en 2016 in de 2e hel  van 
die jaren ook geen overleden buurtgenoten of leden die buiten Catsop 
woonden. 
Het bestuur is van plan om een uitje te organiseren voor alle leden: geen 
aparte ac e voor de kinderen ouder dan 8 jaar (uiteraard wel de tradi o‐
nele– zie hiervoor). Daarvoor is wel enig werk vereist. In het blokje 
“agenda” ziet u dat we u daarover jdig informeren. 
In het vorige bulle n hebt u een voorlopig opbrengst van de verenigings‐
ac e van Delta Glavezel Netwerk kunnen lezen. Op  de volgende pagina 
krijgt u een overzicht van de totale opbrengst en hoe die tot stand is geko‐
men; we geven u tevens een update van de stand van zaken m.b.t. de 
nieuwe bank bij de boom. 
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Verenigingsac e Delta en Buurtvereniging 
Juni 2022: cheque uitgereikt aan onze buurtvereniging: € 900 
  door Ruud Martens via consult aan leden: € 300 
Defini eve opbrengst: 
Afgesloten abonnementen via Ruud Martens € 300 
Afgesloten abonnementen bij Delta en Caiway : € 1050 
Vergoeding aan bestuur wegens verzorging en bezorging kopieën van  
nieuwsbrieven, afstemming inhoud en bezorging flyer € 290 
Totale opbrengst: € 1640 
Nieuwe Bank 
Dat brengt ons bij het volgende onderwerp: de nieuwe bank. 
Het staal is door leveringsproblemen heel laat geleverd. Door covidbe‐
sme ng van Jack Penders is er nog geen overleg geweest met de aanschaf 
van daarbij passend  houtwerk. 
Wat wij u wel kunnen mededelen is dat de financiering rond is ondanks de 
gestegen prijzen, mede dankzij eerdere toezeggingen en dona es en de 
gi  die Roy Vranken hee  gedaan.  
Verder hee  de gemeente over plaatsing en financiering zeer posi ef ge‐
reageerd. Nu kan de werkgroep de vrijwilligers samenroepen om in het 
voorjaar aan de slag te gaan met de construc e. 
Deze 2 onderwerpen staan  niet voor niets op dezelfde pagina.  
En dat brengt ons bij een vraag aan u: die bank is voor Catsop; hebt u nog 
ideeën voor andere projecten voor ons Catsop. Denk erover na en kom op 
14 april naar de jaarvergadering. Mailen kan natuurlijk ook al naar het se‐
cretariaat. Op 14 april wil het bestuur de begro ng aan de leden voorleg‐
gen en dan zou het pre g zijn om over gegevens te beschikken. 

 

 

 

 

 

 
 

De werkgroep 
Boom&Bank, de Buurt-
vereniging en`t Bluuske 
danken 

Vranken B.V. Dich-
ngsproducten voor 

Hartelijk 
dank 
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Wij	feliciteren	de	volgende	echtparen	

50 jaar getrouwd 

Op		30	november		
Pierre	Reubsaet	en	Jeannette	

Lenssen 

Op		11	december	
John	Bours	en	Nettie	Janssen	

Op 20 september 

Paul Derhaag 

en  

Truus Verheijen 
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Wij feliciteren de ouders, 
opa’s en oma’s van  

Levi 
Geboren op  
5  november 

Zoon van  
Youri  Diederen  

en  
Linda Beckers,  
broertje van  

Lois 
 

 
 

Dona es van Gemeenschap Catsop 
Op verzoek van de nabestaanden 

van overleden inwoners. 
 

 

 Roel Zuidema: € 55 naar Harts ch ng Nederland 
 Annie Maas‐Senden: € 55 naar Alzheimeronderzoek  
 Limburg 
 Riet Driessen‐Eussen € 55 naar S ch ng Rondjom  
 ‘t Bluuske 
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In gesprek met Sonja Pijpers van Camping Catsop 
Op zaterdag  9 april  liep 
bijna geheel Catsop rich‐

ng Camping Catsop, waar 
Bart Weijling, de man van 
Sonja, de scepter zwaait. 
Die uitnodiging van Bart 
en Sonja aan onze buurt‐
bewoners vraagt uiteraard 
om een  praatje in ons 
bulle n. Aangezien Bart al 
op het voorblad in het 
septembernummer van 
De Maaskentjer hee  ge‐
staan, wordt het jd om 
de schijnwerper op Sonja 
te richten (in de stoel met 

2 krukken naast zich, want ze hee  recentelijk een nieuwe heup gekre‐
gen), te meer daar zij met een  min of meer bijna verloren opmerking er‐
voor gezorgd hee  dat zij de camping van Sef Gelissen konden kopen. . 
Sonja en Bart, beiden een drukke baan, woonden voorheen 20 jaar in de 
Van Sonsbeecklaan in Beek. Sonja: “Ik wandelde met een vriendin hier 
voorbij dit huis aan de Horsterweg en daar stond het bord “” Te Koop””. 
Een droom: een klein huis (nou ja klein…ik dacht dat alleen het voorste ge-
deelte betrof) aan een veldweg, dat ging niet uit mijn kop. Mijn vriendin: “” 
Dat moet je doen””. Bart was veel weg, hier wonen , geweldig. Niet lang 
gewacht en ac e ondernomen, ik Bart gebeld : “”Ik heb iets moois ge-
zien””. Bart: “”Een paar nieuwe schoenen, mooi kleedje””?  Nog eens op 
internet gekeken, pan aaf,  wat moeten we met zo’n groot huis. Maar we 
waren er helemaal kapot van. De koop was binnen korte jd geregeld. Cats-
op hee  al jd een heel warm hart bij mij gehad, mijn vader die met 54 gestorven 
is, was a.h.w. verliefd op Catsop. Nu viel alles voor mij als puzzelstukjes in el-
kaar. Elsloo is een heel fijn dorp, want je wordt meteen opgenomen.  
Leuk om te vertellen is het moment dat ik met Bart buiten stond te praten. 
Jan Claesssen(sr) kwam natuurlijk vaak langs: “”Alweer Hollenjers””. “”Hei 
Jan, dat suuste verkeerd””.  
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Hij had mij nog niet gehoord en kon niet weten dat  mijn roots in Elsloo 
liggen. Sterker nog, ik heb geweldige herinneringen aan de zondagmidda-
gen in de Veestraat. (Vraag Piet Renkens maar)”. Jan kende pater Pijpers 
nog heel goed”.  
Dat vraagt om nadere uitleg. 

“Mijn Pa was van het schildersbedrijf aan de Sta onsstraat naast de Rabo-
bank. Mijn opa was een klein menneke. En de broer van mijn opa was pa-
ter Pijpers. (zie het boek van Catsop blz. 122; red.) Tant Anna en nonk Ha-
rie woonden aan de Veestraat. In het huis naast de huidige werkplaats/
garage (wit/grijze schu ng) woonden vroeger 3 gezinnen. Graat, Net en 
tant Anna met nonk Harrie. In het achterste huuske woonden Anna en Ha-
rie. Die hadden geen kinderen.  Op zondag was het daar high life, daar 
kwam iedereen op bezoek. I.p.v., dat we naar de opa en oma gingen, gin-
gen we naar tant Anna en nonk Harie. Die hadden een gans klein woonka-
mertje, een heel klein keukentje en ook nog een superkleine slaapkamer. 
Iedereen zat in daar in de woonkamer, soms met wel 12 man en dan werd 
er geouwehoerd en als het dan te veel werd, ging eine noa Graat of Net en 
dan liep je de hele zondag van het ene huis naar het andere, van kamertje 
naar kamertje. Piet Renlens kwam ik daar ook al jd tegen. Daar ken ik Piet 
van.  
Nonk Harie had knien en Anna ving vögelkes.  We hadden als kinderen alle-
maal ‘n kien van nonk Harie en als de knien te oud werden, konden we die 
natuurlijk niet opeten.  Miene pap kon dat ook niet over zijn hart verkrijgen 
en dan ging hij naar het bejaardentehuis van nonk Harie.  Als kinderen 
hebben we daar heel veel in de wei gespeeld, dat was ongekend. 
Een mooie herinnering is de terugkomst van nonk Leio uit Brazilië. Als nonk 
Leio—we zeiden Leio—  van de missie terugkwam, ja dan werd je daar als 
familie bij betrokken. Dan was het feest.  Hij was een hele leeve minsch, 
tenminste zo kwam hij al jd op mij over; hij  was ook een klein menke; de 
Pieperkesa waren allemaal niet zo groot. Als hij dan praa e over zijn leven 
in  Brazilië….jammer dat je daar later niet veel meer van weet, daar was je 
eigenlijk te klein voor 
Pap was een fan van Elsloo en Catsop en het sterke gemeenschapsgevoel. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van de broer van mijn opa die in 
Ro erdam woonde. Die hadden in de oorlog niets meer en met een scheur-
kar vol kolen zijn ze naar Ro erdam gelopen om de broer te helpen— als 
het waar is tenminste.  
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Misschien weet Piet daar nog veel meer van te vertellen, van die zonda-
gen, die is wat ouder dan ik.  
Ik denk dat  de mensen van toen veel meer voor elkaar over hadden.  
Het grappige was, we woonden al 20 jaar Beek, de mam was echt van 
Beek en de pap van Elsloo. Vroeger was dat wel “”een dingetje””, Beek-
Elsloo. En dan zeiden ze hier: : “”Heb je last van Baeker windj.””. Die uit-
drukking kende ik helemaal niet”.  
Het woord camping is gevallen. Hoe is die koop tot stand gekomen? 
“Ik kwam op de verjaardag van een vriendin van mij en waar ook de bo-
nus-kleindochter van Sef was. Zij: “”Jullie wonen bij mijn bonusopa om de 
hoek””. Wie is jouw opa dan. “”Nou de meneer van de camping””. 
Nou als de opa de camping wil verkopen dan moet ie aan ons denken. En 
toen hee  hij mij een keer gebeld en hebben we een hele leuke band op-
gebouwd en zo kwam het een van het ander. Dit is ideaal, je loopt zo de 
camping op en de mensen vinden het hier leuk: rus g, gezellige steden in 
de buurt Het enige wat de westerlingen vragen: “”Is het hier zo crimineel 
iedereen hee  hier rolluiken? Zie je bij ons bijna niet””. 

Zo zijn we weer aan het begin van dit verhaal: de opening van de ver‐
nieuwde camping met Bart aan het roer, want Sonja hee  met haar ma‐
ster interna onaal recht haar baan als exportmanager (en nu in het he‐
renondergoed). Sonja, bedankt voor dit zeer interessante verhaal. 
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Uit de Maaskentjer van oktober 

Winandus Markt 
Catsop 2022 
groot succes! 

“Ik vond de 10e edi e een van de gezelligste tot nu." 

"Wat hebben jullie weer een geweldig evenement 

neergezet." "Wat was het gezellig! Niet alleen op het 

pleintje, maar ook in de straten langs de kraampjes." 

Dit zijn zomaar wat complimenten die jdens en na de 

markt door bezoekers gegeven zijn. En dan mogen we 

de mooie woorden van de exposanten niet vergeten, 

die vooral gingen over de perfecte organisa e. 

 

Geslaagde kunstmarkt 

Even terug naar maart 2020, toen de commissie 

Winandusmarkt van de buurtvereniging Catsop moest 

beslissen om wegens corona de markt voor 2020 af te 

lassen. In november 2021 kon de organisa e starten met de 

voorbereidingen voor de Winandus Markt van 11 september 

2022. Catsop met zijn smalle straatjes en binnenplaatsjes is 

het unieke decor voor een geslaagde kunstmarkt. Er waren verschillende 

crea es van kunstenaars uit de omgeving én ver daarbuiten. Denk aan 

keramiek, schilderkunst, sieraden, professionele foto's en nog veel meer. 
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Vrijwilligers 

De vele vrijwilligers hebben deze succesvolle markt 

mogelijk gemaakt. Belangrijk onderdeel van de markt 

is de gezamenlijke maal jd voor de vrijwilligers en hun 

gezinsleden na afloop. Deze wordt aangeboden door de 

commissie en de buurtvereniging. Maar liefst 105 leden 

genoten van de maal jd verzorgd door Jan Meijers. Dat zegt 

iets over de saamhorigheid. En als we het dan hebben over 

maatschappelijke ac viteiten en burgerkrach ni a even, dan hoort dit 

evenement daar zeker bij. 

De commissie en de buurtvereniging danken de gemeente 

voor haar steun en de afdeling vergunningen en het team 

wijkbeheer voor de pre ge samenwerking en service. 
Kom op zondag 8 september 2024 naar de 11e edi e 

Fotografie Pierre Reubsaet 
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Juul 

ALLE VRIJWILLIGERS 

Aanvankelijk was, mede door de late vakan e het heel spannend om jdig 
alle plekken bezet te krijgen. Bovendien waren meer verkeersregelaars 
vereist voor de vergunning. Maar ineens waren alle posten bezet en had‐
den we zelfs reserves. En wat hartverwarmend was: spontaan hielpen een 
aantal leden zonder dat zij zich hadden aangemeld. Spontane hulp bij de 
voorbereiding, het opruimen en ook de extra inzet bij de fietsenstalling bij 
de Daalstraat/Kempken. En wat denken van de hulp nadat we zaterdag‐
avond laat nog de zeilen weer moesten inklappen en zondagmorgen een 
uur vroeger aan de bak moesten (05.30 uur). Bijkomend voordeel was dat 
die ploeg op de zaterdag wel de tap kon testen en het bier proeven, zodat 
de volgende dag daar geen problemen mee waren. 

Korte terugblik door het bestuur en de Winanduscommissie 
Zoals gezegd waren we heel blij met de geweldige hulp van onze leden. Het 
weer was fantas sch en zorgde voor een prima sfeer met een prima ambi-
ance op het pleintje, mede door het gevarieerde muziekaanbod. Het aantal 
bezoekers viel in vergelijking met de vorige edi es tegen, bijna 2000 bezoe-
kers, en daarmee ook  minder inkomsten. Met name  was het nog erg rus-

g tot 12.30 uur waardoor onze vrijwilligers in het 1e blok op het pleintje 
te weinig te doen hadden. 
Vooraf waren investeringen nodig: 2 leden van de commissie moesten de 
cursus SVH (sociale hygiëne en veiligheid ) volgen en een examen afleggen 
alvorens de vergunning kon worden verleend . Wat heel bijzonder was, was 
dat na slui ng  het nog heel lang gezellig bleef.   
Vele leden –vrijwilligers hadden zich met hun gezinsleden aangemeld voor 
de maal jd. Dat gaf wel een deukje in de begro ng, maar  veel belangrijker 
is natuurlijk het samenzijn en de saamhorigheid: hoogtepunt na de markt. 
Lees verder op pagina 15 
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Uiteraard hee  de commissie een evalua evergadering gehad. Bij voorbe-
reiding voor 2024 zullen we met name kijken naar de doelgroepen en de 
promo e van de markt: welke middelen, waar en wanneer. 
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Na 2 jaar hopen we  weer op Kerstavond om ongeveer 
20.45 uur tradi egetrouw een ensemble van fanfare 
de Maasgalm te kunnen begroeten. Zij brengen kerst‐
liedjes ten gehore bij de kapel in Catsop. 

Alle inwoners nodigen wij uit om te komen luisteren 
en te genieten van de kerstsfeer rondom de kapel. 

Enkele leden van het bestuur zullen aanwezig zijn om de luisteraars te 
trakteren op een glaasje glühwein en een wafel en voor de niet‐
lie ebbers en de jongeren is er warme chocomel. 

Bijzondere sportpresta e van ons lid Robin Knoben 

Nadat al eerder Jorrit 
Gielissen, voltooiing Iron 
Man Maastricht in 2017, 
Alexander van Nulck, brons 
100 meter schoolslag in 
2019, Maarten Cox Everes‐

ng in 2019 en Quinty 
Koop karatekampioen in 
haar lee ijdscategorie in 
2018, een plek ons bulle n 
hadden gekregen,  moeten 
we nu de bijzonder presta‐

e van Robin Knoben ver‐
melden.  
Robin hee  op 9 oktober 
de marathon van Eindho‐
ven uitgelopen.  
Proficiat 
 

Daarnaast is ze vaste kracht van het damesteam van Haslou 
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Hartelijk dank voor het schenken van de paaseieren 

Sinterklaas op bezoek in Catsop. 

Na 2 jaren van improviseren kon Sinterklaas weer naar het scou ngge‐
bouw komen om samen met zijn 2 Pieten, de 24 kinderen te ontvangen 
en persoonlijk toe te spreken. 
Onder een luid “welkom Sinterklaas” kwam hij met zijn Pieten binnen in 
een volle zaal waar de kinderen samen met pappa, mamma, oma’s en 
opa’s vol spanning zaten te wachten op wat er ging gebeuren. 
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Na het uitdelen van pepernoten en andere snoepjes, ging Sinterklaas er 
eens goed voor zi en, pakte zijn grote boek en riep ieder kind bij zich om 
een babbeltje te maken. Sinterklaas wist precies wat de kinderen het afge‐
lopen jaar gedaan hadden. Of het nu ging om school, de hobby’s, het eten 
of het samenspelen met zusjes of broers, hij wist het. Dit kwam natuurlijk 
door de Pieten die overal gaan luisteren en alles opschrijven in het grote 
boek. 
Nadat alle kinderen, van klein tot groot bij Sinterklaas waren geweest en 
nog eens snoep van de Pieten hadden gekregen werd het jd om de ver‐
stopte cadeautjes te gaan zoeken. De kinderen stoven alle kanten op en 
niet veel later waren de zakken met de cadeautjes gevonden. Het uitdelen 
begon, maar Sinterklaas zei dat er pas uitgepakt mocht worden als alle kin‐
deren hun pakjes hadden. 
Sinterklaas en zijn Pieten telden af: 3‐2‐1 en het inpakpapier vloog in het 
rond. 
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Na vele oh’s, ah’s en mooi was het jd dat Sinterklaas en zijn Pieten verder 
gingen. 
Na samen met de kinderen nog enkele liedjes te hebben gezongen gingen 
ze naar de volgende groep kinderen. 

Sinterklaas en Pieten, bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 

Ook dank aan de bestuursleden van de Buurtvereniging Catsop die ook nu 
weer de ruimte mooi versierd hadden, gezorgd hadden dat er koffie, thee 
en fris voor de kinderen op de leuk versierde tafels stond. 

Tekst en fotografie: Pierre Reubsaet 

Foto’s van de Sinterklaasmiddag vindt u op onze website: 
www.buurtverenigingcatsop.nl 

Daar staan niet alle foto’s, maar met een klik op albums komt u op het  
“Album Sinterklaas 2022” 

Op de desbetreffende site ziet u ook de andere albums  

van onze ac viteiten. 



 21 

 

Juul 

 

30 november 
2022 

30 november 
1972 

Bij Jeanne e en Pierre is er sprake van 
een echt “Catsops” huwelijk.   En dan 
moeten ze in ‘t Catsoppenaerke of ze 
nou willen of niet.  Beiden zijn ze in 
Catsop geboren en de vonk sloeg niet 
over bie de Meus in Beek. 
Jeanne e is geboren in “De hof van 
Catsop”, het pand naast de woning 
van de fam. Maas bij de IJsboerderij. 
(bent u in het bezit van Het Boek Cats‐
op, lees dan nog eens het hoofdstuk 
op blz. 81). Jeanne e: “Dat hee  mij 
in ieder geval niet de tel 
“”hofdame”” opgeleverd. Zoals dat in 
mijn jd ging, moest ik naar de huis-
houdschool  en  

de “”mooder”” vond dat  er thuis genoeg werk was. Ik werd dus de hofda-
me  thuis”. 
Stond het geboortehuis van Jeanne e vlakbij de kapel, dat van Pierre aan 
het einde van de Daalstraat naast het Catsopperhö e. 
Tijdens hun school jd was er nog een jongens‐en meisjesschool (Pierre: 
Met een muur van 3 meter ertussen”).  Maar ze zaten beiden wel op de‐
zelfde bewaarschool met een non aan het roer, zoals toen de kleuter‐
school werd genoemd. 
Na de lagere school ging Pierre zoals de meesten van zijn lee ijd naar de 
LTS (ambachtsschool) en Jeanne e zoals gezegd naar de huishoudschool.   
En waar sloeg dan de vonk over? Jeanne e: “Tijdens carnaval op het 
Patsjebal Bie Willemke in Catsop”. Het huis aan de Gellik waar ze sinds 
hun trouwen wonen, hebben ze zelf gebouwd. 
Na zijn opleiding als bankwerker op  LTS ging Pierre naar de opleidings‐
school van DSM, de TVS en de bedoeling was dan om ondergronds te  
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 gaan, aanvankelijk bij de mijn Emma in Hoensbroek. 
Pierre: “Dat was niets voor mij, een jaar ondergronds en toen was ik ge-
noeg opgewarmd. Bovendien was het toen al minder aan het worden in 
de mijnbouw en kreeg ik  de kans om een betaalde opleiding in de wegen-
bouw te volgen, éen dag naar school  - De SOMA—en 4 dagen in de week 
in de prak jk.  
Er hadden zich daar tegelijker jd 4 Limburgers aangemeld voor de oplei-
ding tot machinist in de wegenbouw, waarvan 3 jongens uit Catsop, 
schoonbroer Frans Lenssen, Gerrit Bours  en ik . Helaas kon ik door een 
opera e in 1981 niet meer op de machines. Tegenwoordig zou dat met 
die verende stoelen, het slimme pookje , overdekte cabines en de moder-
ne airco’s geen probleem meer zijn. 
Door stom toeval ben ik de beveiliging ingerold en viel ik onder het minis-
terie van Jus e. Ik was in dienst bij Intergarde en werd gedetacheerd op 
het vliegveld. Het langst was ik als beveiliger bij de Amerikanen. Met 63 
jaar was er een regeling dat ik met vervroegd pensioen kon”. 
We weten intussen dat Pierre onze hoffotograaf is bij onze ac viteiten, 
maar ook is hij als fervent lid van het IVN de ini ator van de oprich ng 
van  zwerfafvalploeg. We hebben Jeanne e en Pierre ook gezien in ‘t 
Catsoppenaerke jdens het  onderhoud van de bloem‐en kruidentuin bij 
DE BOOM. 
Pierre als fotograaf. “Ik  was al heel vroeg geboeid door de natuur: insec-
ten, bloemen enz. die wil je natuurlijk op beeld vast leggen. Ik heb mijn 1e 
fototoestel in 1962 gekocht, een kodak. Die had ik verdiend door eigen 
gemaakte bloembakken te verkopen. In de loop der jaren kreeg die hobby 
mij meer en meer te pakken mede door de komst van de Winandusmarkt.  
Ik ben intussen 18 jaar lid van de “” fotoclub Stein””. Je zou kunnen zeg-
gen dat het een uit de hand gelopen hobby is. Ik had ook niet veel op met 
sport; ja, vroeger jongens onder elkaar voetballen op het pleintje”. 
Hoe ben je bij het IVN terecht gekomen; je hebt met de wethouden ber‐
men ingezaaid en bomen geplant o.a. langs de Gellik. 
Pierre: “Dat kwam doordat we mee gingen wandelen met de tochten van 
het IVN. Daarbinnen zijn verschillende werkgroepen en zo ben ik ook bij 
het IVN ac ef geworden, ook door de fotografie. Natuur en beelden vast-
leggen gaan daarin uiteraard hand in hand. We zijn nu bezig voor de 
scholen: in februari met de vogelwerkgroep en een beverwandeling voor 
de kinderen”.  
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Jij hebt ons in contact gebracht met de Belgische weerman die voor ons 
de lezing over het noorderlicht gaat verzorgen. Jullie hebben zelf ook met 
hem die tochten in Lapland gemaakt. 
“Wij zijn om het jaar meegegaan, hebben het geluk gehad dat we 13 keer 
7 op 7 het noorderlicht hebben kunnen meemaken: 13 keer goed weer, 
komt zelden voor”. 

Op het moment dat we met Pierre willen stoppen, onderbreekt Jeanne e 
het gesprek: “Je vergeet nog dat je duivenmelker bent geweest”. 
Pierre: “Bijna meer dan 40 jaar, tot ongeveer 1995; ik heb in die sport aar-
dig meegedaan. Op een gegeven moment toen ik in de beveiliging werkte 
en niet meer op de beslissende momenten er zelf bij kon zijn, ben ik ermee 
gestopt. Toen hebben we besloten om zelf samen erop uit te gaan en heb 
ik een motor gekocht. De laatste jd gaan we wat minder mede door pro-
blemen met mijn knie. Wat ik zeker nog doe is op de motor meegaan met 
de triatlon, de hele dag om zo veel mogelijk mooie plaatjes te schieten”. 
Het slot is aan Jeanne e. “Na de huishoudschool  moest ik me thuis nu g 
maken. Van jongs af aan ben je dan gewend geraakt aan het buitenleven. 
Het mooiste moment van de dag was eigenlijk samen met pa de koeien 
melken, onder de koe wegkijken, een met de natuur. Ieder had zijn taak en 
dat hee  niemand van ons kwaad gedaan. En als vanzelf ontstaat dan ook 
de interesse voor plant en bloem. Ik teel heel veel zaden, die ik o.a. gezaaid 
heb bij De Boom. 
Ik kijk elke week naar BBC 2, naar het programma “” Mon don gardenens 
world”. Daar zie ik allerlei handige ps: jobs for the weekend”. 
Pierre en Jeanne e hebben 2 kinderen  en 6 kleinkinderen. 

 

 

Wij wensen hun nog 
vele gelukkige jaren. 
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Wij verwelkomen:  
 Nieuwe leden:  Wij heten van harte welkom 

  Michel de Ruiter 

  Inge Sipers en Wesley No en 

 Aanleg glasvezel:  op dit moment is het las g om precieze data over 
de aanleg van glasvezel in Catsop  boven tafel te krijgen. Dat komt 
omdat Beek, Stein en Meerssen, dus ook Catsop aansluiten  op de 
lopende aanleg in Beekdaelen. In Puth, Schinnen, Schinveld en Oirs‐
beek wordt gewerkt en de rest volgt,  a ankelijk van de weerom‐
standigheden in de winter, in het voorjaar van 2023. U kunt zich wel 
op de hoogte laten houden door u op te geven voor de periodieke 
nieuwsbrief per gebied via: www.deltanetwerk.nl/nieuwsbrief. 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
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Webdesign, promo emateriaal, logo, huiss jl,  

corresponden e en nog veel meer 

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

Glasvezel in huis: advies en hulp nodig 
bij al uw aanslui ngen en verbindingen. 

Andere ICT –hulp  Ruud Martens  
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