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Voorwoord en inhoud bij dit bulle n 
Nog steeds s lte in deze corona jd, toch is er ruim voldoende kopij:  
bestuurszaken, Pasen, milieu, jubilea en veel foto’s. 
Helaas moesten we afscheid nemen van 5 buurtleden, maar we kun-
nen ook 3 nieuwe borelingen  melden. 
 
 Algemene informa e      3 
 Van de bestuurstafel      4 

 Lief en Leed:         6 
  Jubilea, overlijden, geboorte  
 Jan en Jeanne Bongers      10 
 Jan en Joke Pijpers       13 
 Bomen– en struikenaanplant, bermen inzaaien   14 
 De Paashazen bezoeken onze kleinsten in Catsop  16 
 Project: houd ons groene Catsop schoon   20 
 Mededelingen       22 
 Onze sponsoren       23 

   

Agenda		2021(Onder	voorbehoud)	
	

 Jaarvergadering en alle voorgenomen ac viteiten van 2021 nader 
te bepalen. Wij informeren u via een nieuwsbrief als de ontwikke-
lingen m.b.t. Covid-19  een guns ge wending nemen. 

 Paaseieren rapen: zaterdag 3 april.  
 Sinterklaasmiddag zaterdag  27 november. 
 Jeugdac viteit na september; datum nader te bepalen 
 75+middag: nader te bepalen in het najaar 
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Bestuurssamenstelling:	

Theo Reubsaet  voorzi er tot 1 oktober   
Peter Dols   penningmeester/ledenadministra e 
Hans Koop            secretaris  
Peter Gerits    plaatsvervangend voorzi er 
Gerrit Gorissen  bestuurslid 
Pierre Douven  bestuurslid 
Jan Bongers   bestuurslid 
Marianne Blommers bestuurslid 
Maartje van de Nobelen aspirant-bestuurslid 
VACATURE BESTUURSLID (V/M) 
 

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	buurtvereni-
ging		wenst	u	allen	een	prettige	en	

zonnige	zomervakantie.	
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Het wordt intussen wel saai: de lockdowns met allerlei be-
perkingen hee  ook het bestuur genoopt zich rus g te 
houden. Natuurlijk konden de Paashazen wel de kleinsten  

zelfs de voor de 2e keer huis aan huis verrassen. 
In het vorige bulle n hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over enkele be-
zuinigen met betrekking tot bv. a en es. 
Er zijn in die jd natuurlijk wel zaken die geregeld moeten worden: overleg 
over bv. de a en es bij overlijden, gemeentelijke aangelegenheden. En er 
is via mail/app overleg geweest m.b.t. het geplande zonnepanelenpark 
Sieckendaal en project “houd Catsop schoon”. 
Met de huidige maatregelen kunnen we als het ware opnieuw opstarten. 
 Het bestuur hee  na de 12e oktober 2020 fysiek, op ruime afstand 

van elkaar, weer kunnen vergaderen en wel op 31 mei  jl. 
 Onze penningmeester Peter Dols kon derhalve ook weer de kascon-

trolecommissie ontvangen. Frans Mehlkop en Lei Hermans  hebben 
op 18 juni jl. alles gecontroleerd en in orde bevonden. Frans en Lei 
bedankt en Peter: complimenten. 

 Regels ruimer, maar nog niet alles veilig. Daarom hee  het bestuur 
besloten om september af te wachten en dan de mogelijkheden  
bekijken die al gepland stonden: 

 Jaarvergadering, ac viteit voor onze ouderen (75+) 
 Ac viteit voor de jeugd van 9 t/m 12 jaar 

 Personele zaken met betrekking tot het bestuur 

 Maartje van de Nobelen is reeds vanaf oktober aspirant-bestuurslid. 
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal haar bestuurslidmaatschap 
bekrach gd moeten worden. 

 Helaas is Linda Tummers gestopt met haar ac viteiten voor de 
buurtvereniging. Op de eerstvolgende jaarvergadering zullen we 
haar bedanken voor het vele werk de afgelopen periode. 

 Theo Reubsaet hee  in de laatste bestuursvergadering op 31 mei 
ons medegedeeld dat hij per 1 oktober stopt als voorzi er van de 
buurtvereniging. Ook voor hem geldt dat we na 14 jaar voorzi er-
schap daar aandacht aan besteden op de jaarvergadering. Hij blij  
wel lid van het bestuur. 
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Financiële boekhouding (van onze penningmeester) 

 Gemeenschap (overledenen van de buurtgemeenschap; zowel 
leden als niet-leden) 

Vanaf maart vorig jaar zijn er geen collectes meer geweest. Dus geen 
inkomsten. Het potje “gemeenschap” wordt dus alsmaar kleiner. Op 
dit moment is er nog zo’n 450 euro in het potje. Mede om de uitga-
ven enigszins te beperken zijn vanaf 1 januari diverse wijzigingen 
doorgevoerd (zie ’t Catsoppenaerke van december jongstleden). Het 
al of niet of op andere wijze gaan collecteren hebben we nog in be-
raad. Er zal hierover ook met de collectanten gepraat worden. 
 Buurtvereniging 

2020: vorig jaar juli had ik in het Catsoppenaerke vermeld dat de ver-
wach ng was dat we over het gehele kalenderjaar 2020 er enkele 
honderden euro’s op achteruit zouden gaan. Dat is meegevallen. Per 
saldo hebben we een plus gehad van zo’n 830 euro. Het totale eind-
saldo was 6.680 euro (in plaats van het geraamde 5.500 euro). 

2021: de contribu e van dit jaar is geïnd bij alle leden (des jds 202 
leden). Het contribu ebedrag per lid is niet gewijzigd. Het totaal aan 
geïnde contribu e (3.890 euro) is circa 600 euro meer dan de vaste 
lasten (zoals a en es en verzekering) en de meest minimale ac vitei-
ten (zoals Pasen en Sinterklaas) tezamen. Dat zit dus goed. Maar we 
hopen natuurlijk dat we in de laatste hel  van dit jaar ac viteiten 
kunnen gaan ontplooien. Denk dan aan jeugdac viteit, 75+ ac viteit 
en een jaarvergadering. Als we die kunnen realiseren, dan wordt ge-
schat dat we zo’n driehonderd euro in de min gaan. 
2022: volgend jaar hopen we in september een mooie Winandus-
markt te organiseren. 

Vacature bestuurslid/voorzi er (v/m).  
Gezien het bovenstaande roept het bestuur leden op om zich be-
schikbaar te stellen voor deze “func e”. Het voorzi erschap is hier 
uiteraard geen vaste koppeling. Wilt u meedenken over belangrijke 
zaken voor onze buurt(vereniging), meehelpen bij ac viteiten voor 
onze leden, neem dan contact op met Theo Reubsaet: 06 83603038 
of stuur een mail naar het secretariaat. 
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Wij	feliciteren	de	volgende	echtparen	

50 jaar getrouwd 

Op	8	januari		
Jan	Bongers	en	Jeanne	Bosch 

Op	15	januari	
Harry	Vranken		en	
Lenie	Thomassen	

Op	30	juni	
Louis	Driessen	en		
Annie	Stassen	

Op	3	juli		
Jan	en	Joke	Pijpers	

Op	10	juli		
60	jaar	getrouwd	

Ger	Trienes	en	Gonny	Heykens		
	

Geboren op 22 december 2020 
Feline  

 
Dochter van Marcel Gelissen en 

Els Goessens, zusje van Zoï 

Wij  feliciteren de ouders Els 
en Marcel, Rob en Vera, 

Mike en Denise en de oma’s 
en opa’s 
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Op	15	januari		

Pierre	Douven	en	Trees	Lexis	

Op	10	april	

Rob	Janssen	en		

Marjo	Vorstenbosch	

Op	30	mei	

Theo	Peters	en		

Marjo	Voncken	

Op	25	januari	

Frans	Roosen	en		

Lea	Coumans		

Geboren op 28 mei  
Lisa  

 

Dochter van Rob Levels en 
Vera van Loo 

 

Geboren op 29 juni 
Juul 

 

Dochter van Mike Salden en 
Denise Gelissen, zusje van 

Bram 

Robin Knoben afgestudeerd 
als psycholoog: proficiat 
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Feline 
Lisa 

Juul 
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Wij	betuigen	ons	medeleven	aan	de	nabestaanden		

van	onze	overleden	buurtbewoners:	

Overleden op 24 december 2020 op 90-
jarige lee ijd Marieke Steps‐Fredrix, 
weduwe van Mar n Steps. 
Overleden op 4 mei 2021 op 90-jarige 
lee ijd Marie Wil ng‐Smeets, weduwe 
van Jan Wil ng. 
Overleden op 28 mei 2021 op 68-jarige 
lee ijd Lia Meijers‐S psen, echtgenote 
van Hub Meijers. 
Overleden op  8 juni  op 77-jarige lee ijd 
Jeanne Houben‐Geven, weduwe van 
Gerard Houben 

Dona es op verzoek van de nabestaanden van overleden inwo-
ners: van Gemeenschap Catsop 
Marieke Steps-Fredrix  en Gerard Verhoeven: € 150 naar Hospice 
Bronnenhof Geulle 
Marieke Steps-Fredrix: €15,- naar ‘t Bluuske  
Marie Wil ng-Smeets: € 55 naar `t Bluuske 
Lia Meijers-S psen: € 55 naar KWF kankerbestrijding 
Jeanne Houben-Geven: € 55 naar ‘t Bluuske 

A en es/dona es bij begrafenis/crema e 

Marie Wil ng-Smeets : € 30 naar ‘t Bluuske 

Lia Meijers-S psen: € 30 naar KWF kankerbestrijding  

Jeanne Houben-Geven: bloemen bij de begrafenis 
Wim op den Camp: € 30 naar KIKA  

Overleden op 25 juni 2021 op 76-jarige lee ijd Wim op den Camp, 
echtgenoot van Elly Bours 
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8 januari  1971        8 januari 2021 

Je ontkomt bij het huwelijksjubileum van Jan en Jeanne Bongers niet aan 
een bezoek met een praatje, om meer dan één reden. Behalve dat zij bei-
den heel veel voor onze buurtvereniging gedaan hebben en nog steeds 
doen, is ook de voorgeschiedenis van Jan als oer-Catsoppenaer interes-
sant, want behalve de lijn van vaderskant is nog meer de lijn van moe-
derskant bepalend geweest voor de plek waar hij is geboren en opge-
groeid. 

We beginnen bij zijn opa die in Roggel is geboren en vervolgens in Baarle-
Nassau ging wonen waar de grens tussen België en Nederland dwars door 
zijn bed liep. Daarna kwam hij terecht in Nederweert. Daar is Jan zijn va-
der geboren.  Vervolgens was Munstergeleen zijn woonplaats.   

Vader Pierre ging werken—jawel— in Elsloo bij “De Meule”  van de fam. 
Pijpers. 
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 De naam zegt het al: meule> malen> meel. Vader Pierre bracht meel bij 
de fam. Gelissen aan de Horsterweg/Het Einde. En daar woonde Martha 
Gelissen en daar viel hij voor Martha en niet veel later “op zijn  
knieën” voor haar. Enige jd later volgde het huwelijk. 

Aan het bestaande huis werd een stuk aangebouwd en daar zagen 9 kin-
deren het licht: 3 jongens en 6 meisjes. Jan was de 4e in het gezin. Het is 
niet verwonderlijk dat de mensen in Catsop zeiden: “ de kinderen van 
Martha van Gelissen”  (Boek Catsop , Jan Bongers blz. 153). 

Jeanne werd geboren in Geleen in de Nachtegaalstraat. Het gezin telde 5 
kinderen en Jeanne was de 4e in de rij. Zij steekt niet onder stoelen of 
banken dat Geleen in haar hart zit en dat ze graag na haar trouwen terug 
was gegaan naar de Nachtegaalstraat. Maar ze is goed gewend en is nog 
steeds ac ef voor de buurtvereniging. Ook hee  ze lange jd haar specia-
liteit ten beste gegeven aan de revue: kostuums naaien. In het verleden 
was ze ook vrijwilliger bij de handbalvereniging o.a. met haar beheer voor 
de kan ne van die club. En wie kent haar niet van haar werk achter het 
buffet bij alle Winandusmarkten?  

Terug naar Jan:  bestuurslid sinds 2010 en dat gebeurde zonder dat hij er 
erg in had. Op verzoek van Dimph Everaers ging hij iets vertellen over 
Catsop en bij het verlaten van de woning was hij bestuurslid.  

Zijn verdiensten als vrijwilliger zijn niet in een paar zinnen samen te 
va en. Toch kan bijna één zin voldoende zijn. Wat er ook georganiseerd 
werd door de buurtvereniging—Jan was en is er al jd bij—versieren voor 
sinterklaas, processie, “clownsköp” ophangen, voorbereidingen voor de 
Winandusmarkt en verkeersregelaar op zijn vaste plek vanaf ‘s morgens  6 
uur op de hoek Mergelakker-Kempken en zijn inzet bij het 60-jarig jubile-
um van de buurtvereniging. 

En ook de decorploeg van de Aelsese revue kan hem dankbaar zijn: dagen 
en avonden werken aan het decor in de loods. 
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En dan te bedenken dat Jan na zijn zware mijnongeluk—het was kantje 
boord in het ziekenhuis in Ro erdam—behoorlijk beperkt is in zijn 
handenarbeid. Het was toen niet ongebruikelijk om te bidden voor een 
goede afloop. De gemeenschap hee  toen een noveen1 gehouden: 9 
dagen bidden jdens de tocht van de kapel in Catsop naar de Mariaka-
pel in Beek. Het is ongelooflijk als je hem bezig ziet en even zovele 
klusjes klaart als de eerste de beste vakman. 

Onze lezers zijn al jd benieuwd hoe het stel  mekaar hee  leren ken-
nen. Welnu, voor de ouderen onder ons is het een bekend gegeven. 

In hun jonge jaren was het op zondagavond (vroege zondagavond) 
dansen geblazen. En Jeanne mocht van haar ouders alleen maar naar 
Beek, naar danszaal De “MEUS”. Met de bus, en op jd terug met de 
bus naar Geleen voor twaalf uur.  

En daar op die danszaal verscheen ook Jan, goed gekleed en met zijn 
arm “in de plak” samen met zijn zussen (niet alle)  

Knappe jonge man, goed gekleed en de arm in de plak, dat viel 
Jeanne wel op ...en hij danste met zijn     zus(sen). 

Het kon niet anders dan dat ook Jan opviel dat Jeanne een bij-
zondere belangstelling voor hem had. Op 28 maart in 1968 werd de 
verkering beklonken. Wegens overlijden van de vader van Jeanne 
moest de bruilo  enige jd op zich laten wachten. Op 8 januari trouw-
den Jan Bongers en Jeanne Bosch. Zij kregen  2 dochters: Nathalie en 
Diane.  

Ook het geluk van kleinkinderen (3)viel hen ten deel, die voor hun ge-
voel te ver weg wonen in Melick. 

Wij danken Jan en Jeanne voor het vele vrijwilligerswerk op allerlei 
gebied en wensen hun nog vele gelukkige jaren. 

1. Een noveen is een reeks van negen dagen bidden voor een guns ge 
afloop. 
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3 juli 1971            3 juli 2021 

In “Het Boek Catsop” (In gesprek met Jan Pijpers blz. 150) hebt u kennis 
kunnen maken met de familie Pijpers en hun familiebedrijf. Bij een 50-
jarig huwelijk staat uiteraard het echtpaar Jan en Joke Pijpers in de 
schijnwerper en niet te vergeten: Jan is geboren en getogen in Catsop, 
achter de kapel. Daar stonden 2 huizen achter elkaar. In het voorste huis 
woonde de familie Schepers en erachter dus de familie Pijpers. Overigens 
stond het huis van de fam. Schepers 3 meter te ver in de straat.  
Jan groeide als 5e op in een gezin met de 7 kinderen ( 4 jongens en 3 
meisjes). Opa was veldwachter in dienst van het Bisdom Luik en vader 
Pijpers was mmerman. Interessant, zeker voor de huidige genera e, is 
zijn opleidingstraject. U hebt in het boek Catsop kunnen lezen dat hij zijn 
weg naar de toekomst had precies uitges ppeld. 
Na de lagere school  ging Jan naar de land- en tuinbouwschool in Meers-
sen.  

 14 

Bulle n Buurtvereniging Catsop Jaargang 23 juli 2021 

In de veronderstelling dat hij met dat diploma naar het walhalla van de 
hoveniersopleiding met al zijn specialismen als tuintechnische ontwikke-
ling en boomkwekerij in Boskoop kon gaan studeren, was dat niet het ge-
val. In de loop der jaren werden daar strengere eisen gesteld.  Niet uit het 
veld geslagen, ging hij naar het dag-avondcollege om het Ulo-diploma te 
halen, want Jan wilde perse naar Boskoop: 3 avonden per week op de fiets 
naar Si ard.  

Voor de toela ng in Boskoop  waren echter ook nog 2 testen in Utrecht 
noodzakelijk. Dat lukte allemaal en dus mocht Jan op 17-jarige lee ijd op 
kamers en was hij in het eerste jaar de stomme Limburger in “Holland”, in 
het overigens katholieke Boskoop. Na een minder leuk jaar—hij spreekt 
zelf van een “drama”— in een privéonderkomen met 7 kamers, voelde hij 
zich daarna thuis in het huis van “Moeke” waar 3 kamers waren voor de 
studenten. Ook het contact binnen de studentenvereniging Arboriagricul-
tura met het symbool van de geit deed hem goed. En natuurlijk was het 
weekend met Joke een welkome onderbreking. Terug uit Boskoop: de 
pungel in de gang op de grond en dan naar Beek. 

Na 4 jaar verblijf ging Jan als beste tweede met het diploma terug naar 
Catsop. 
En dan komen we als vanzelf bij Joke: toen Jan naar Boskoop vertrok, ken-
den ze mekaar al. Joke is vanaf haar 3e jaar opgegroeid in Beek als oudste 
van 8 kinderen (5 meisjes en 3 jongens). In hun jonge jaren hadden ze met 
het weinige zakgeld “niks te makken”. Dat het toen al dik aanwas tussen 
die twee mag blijken uit het feit dat Joke ging babysi en om te sparen 
voor een radiootje als cadeautje voor Jan. Dan had hij tenminste muziek 
op zijn kamer. Die simpele transistor hee  Joke al jd bewaard en die doet 
het nog.  

In haar arbeidzame leven hee  Joke 12 jaar met heel veel plezier bij de 
Afcent in Brunssum gewerkt. Zonder auto was dat inder jd met de bus 
naar Si ard en vervolgens met de bus naar Brunssum. Terug met de bus  
in Beek kwam Jan haar bij het Lampenpaleis oppikken.  
Na de geboorte van Mike in 1978 is ze gestopt bij de Afcent en kon ze 
haar kennis en ervaring in het bedrijf stoppen, want vanaf dat jaar was het 
bedrijf van hen samen en kon aan de verdere uitbouw gewerkt worden en 
zoals Jan verwoordt:  
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“Nergens kan ik mijn crea viteit zo goed kwijt als in deze branche: je hebt 
zoveel mogelijkheden in het traject van ontwerp t/m oplevering”.  

Uiteraard is het succes gelegen in de kwaliteit, maar vooral en zeker  in de 
beginfase aan Jan en Joke en om Jan te citeren: “Zonder Joke was dit niet 
gelukt”, wat zij uiteraard ontkent. Maar de administra e was volledig in 
haar handen. Na de Mulo hee  ze verschillende avondcursussen gevolgd 
en het middenstandsdiploma gehaald. En boekhouden werd haar hobby. 
Joke: “Maak me er maar wakker voor, als ik cijfers zie, dan ben ik mijn nop-
jes, boekhouden is mijn hobby en werken tegelijk. Dus wakker worden en 
werken, nog liever dan de eerste pot koffie ze en”. 

Je hoe  Jan niet te vragen of hij met z’n 72 jaar nog niet aan pensioen toe 
is. “Ik ben nog zeer ac ef; om 06.15 uur gaat de wekker. In dit crea ef be-
roep kun je alles kwijt en waarom zou ik dan stoppen. Zo kunnen de jon-
gens ook steeds meer meegroeien in het bedrijf”. Dat hij al jd zeer ac ef is 
geweest, moge blijken uit het feit dat hij 22 jaar voorzi er van de tennis-
club in Elsloo is geweest. Voor die verdienste is hij geridderd.  

Vermeldenswaard is wel dat de Mike en Steven dezelfde opleiding hebben 
gevolgd, maar dan bij de fusieschool  Van Hall Larensteijn die nu in Velp bij 
Arnhem is geves gd en ook samenwerkt met de universiteit Wageningen.  

Bij dit gespreksonderwerp was enige nostalgie en emo e bij Jan te bespeu-
ren. Toen Jan in Velp kwam, wapperde daar de 
vlag met de geit van Arboriagricultura en stond  
dezelfde geit als in Boskoop in het park aldaar. 
Vandaar dat de geit in dit bulle n past bij de 
herinneringen uit het verleden.  

Blij  nog de nieuwsgierige vraag van de lezer 
over: Waar is de vonk overgeslagen? Zoals al 
vaker in ‘t Catsoppenaerke is vermeld: danszaal 
De “MEUS”.  

Jan en Joke hebben 3 kinderen en 4 kleinkin-
deren die allen in Catsop wonen. Wij wensen 
hen beiden nog vele gelukkige en gezonde ja-
ren toe. 
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Meer groen en kleur  in Catsop 
Iedereen die in deze corona jd  een rondje Catsop wandelt, hee  de 6 
bomen aan de Parallelweg uiteraard al lang opgemerkt.  
In samenwerking met het IVN Stein hee  de gemeente op 14 maart op-
nieuw bomen geplant, nu aan het Sieckendael en de Hokkelderweg. Die 
hebt u natuurlijk ook al gezien.  Naast elke boom komen ook 2 struiken.  
Foto : Sieckendael 
Pierre Reubsaet, lid van het IVN-Elsloo was nauw betrokken bij deze ac-

e.  
Pierre: “Gelukkig krijgen wij de kans van de gemeente Stein om in het 
landschap nieuwe vergroening te realiseren”. 
Deze ac e ligt in lijn met het collegeprogramma ‘vernieuwend verbin-
den’, de ambi e om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te 
planten. Aan de Parallelweg, Hokkelderweg en Sieckendael staan nu in 
totaal 26 nieuw geplante bomen. Meer informa e over het 1 miljoen 
bomenplan is te vinden op www.limburg.nl 
 
Maar dat is nog niet alles. Op de gemeentelijke website  staat het vol-
gende en dat hebt u jdens de wandelingen ook al opgemerkt: 
“Woensdagochtend (28-04 red.) hee  IVN Elsloo samen met wethouder 
van Mulken de bermen aan de Sickendaelweg en Hokkelderweg inge-
zaaid met een bloemenmengsel”.   
 
Hokkelderweg/ Sickendaelweg te Catsop (website gemeente Stein) 
“Ter bevordering van de biodiversiteit hee  gemeente Stein dit voorjaar 
bomen aangeplant langs de Hokkelderweg en Sickendaalweg. De ge-
meentelijke berm is afgelopen week in samenwerking met IVN Elsloo 
ingezaaid met een bloemenmengsel. IVN gaat de ontwikkeling de aanko-
mende jaren monitoren. 
Bloemrijke bermen zijn niet alleen een lust voor het oog van inwoners, 
recreanten en toeristen. De bloeiende kleurenpracht zorgt vooral ook 
voor voldoende voedsel voor stuifmeel en nectar verzamelende insecten 
als bijen, vlinders en hommels. Bloemrijke bermen bieden bovendien 
het hele jaar door voedsel en beschu ng voor allerlei dieren en gee  
daarmee een stevige impuls aan de biodiversiteit”. 
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Pasen 2021 
Ook in 2021 was het onverantwoord om 

samen naar de Knup te wandelen om 
daar de kinderen de paaseieren te laten 
zoeken. En dus was er ook geen gezellig 
samenzijn met ouders, broertjes, zusjes 

en oma’s en opa’s 
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Boerderijwinkel Fam. Dols Daalstraat 45 Catsop 

Hartelijk dank voor het schenken van de paaseieren 
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Project houd ons groene Catsop schoon 
In maart hebben we een oproep geplaatst om mee te helpen Catsop 
schoon te houden. Maar liefst 17 leden hebben zich opgegeven. Na 
inventarisa e van beschikbaarheid hebben we dat met de  Algemene 
Dienst van de gemeente gecommuniceerd: die is daar maar wat blij 
mee. We hebben knijpers, hesjes en vuilniszakken ontvangen. De ge-
meente haalt in Catsop de gevulde zakken op. 
Na een voorronde door Pierre Reubsaet en Jo Vaessen (de ini a efne-
mers) is op vrijdagmiddag 4 juni de 1e ronde gelopen: 10 leden heb-
ben op de door Pierre uitges ppelde routes al het zwerfvuil verza-
meld.  
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Wij verwelkomen:  
Nieuwe leden: 

 Dylan Houben en Claudia Swelsen 

 Youri Diederen en Linda Beckers met hun dochtertje Lois 

Zonnepanelen Sieckendael.  
 U hebt in juni een brief van Paul Erens en Guus van Kan 

ontvangen over de stand van zaken m.b.t de aanleg van dat 
park. Op de nieuwspagina van onze website is deze brief 
ook geplaatst. Daar kunt u ook belangrijke beleidskwes es 
lezen over de aanleg van zonnepanelen.  

 
 Voor het huren van feestverlich ng of processiepaaltjes 

kunt u zich wenden tot Theo Reubsaet (tel. 0683603038) of 
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 Defibrillator) hangt. Deze is ge-
plaatst nabij de voordeur en is vrij bereikbaar. 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 

Raadhuisstraat 48 Elsloo 

www.studiofrissen.nl 

We bedanken de volgende ondernemingen voor het  
mogelijk maken van onze ac viteiten. 
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ök — ontwerp en illustra e  
Studio Luc van Kan  - Grafisch ontwerp  

Knoopkruid 9, 6181 MV Elsloo   
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