
800 JAAR PAROCHIE 
SINT GERTRUDIS
Als je onder de toren van onze kerk binnenloopt, dan kijken de  
eeuwen op je neer. Rechtsboven de muurresten, duizend jaar oud. 
De prachtige bogen en versieringen op de kapitelen van twee-
honderd jaar daarna. De schitterende laatgotische beelden en ons 
prachtige altaar uit 1644! Je beseft dan dat deze kerk een symbool 
is van eeuwen geloof en van eeuwen samen een gemeenschap zijn 
onder het patronaat van Sint Gertrudis, Sint Geertruid. En dat mag 
gevierd worden, nu we gedenken dat achthonderd jaar geleden 
deze gemeenschap tot parochie werd verheven!

Mede namens het Parochiebestuur wens ik u allen een prachtig 
feestweekend toe. En spreek ik de hoop uit, dat wij ook in deze  
veranderende tijd samen mogen werken aan een dorp, waar jong  
en oud zich thuis voelen en we het geloof van de liefde voor
God en de naasten blijven vieren in onze prachtige kerk!

Pastoor Tervoort 
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800 joar Segietere
JUBILEUMGEZIT

Hangt de bon nog op de ijskast? 
Vergeet je consumptiebon  
niet mee te nemen. Samen 
proosten we op ons jubileum. 

SAMEN 
PROOSTEN!

Toneel, muziek, live optredens, 

dans, heerlijk eten, sport, spel, 

en nog veel meer. 800 joar 

Segietere staat voor de deur. 

Het nieuwe dorpsplein is er 

klaar voor, de banieren hangen 

op, alle puntjes worden op de i 

gezet. Laten we er met z’n allen 

een onvergetelijk feest van 

maken. In deze officiële ‘800 

joar Segietere’ krant lees je alle 

informatie die je moet weten, 

mooie persoonlijke verhalen  

van dorpsgenoten en nog  

veel meer... laat de voorpret 

beginnen. We zien elkaar  

het eerste weekend van  

september.

Na maanden 
van voor-
bereidingen 
is het zo ver...



Als er een auto passeert, gaat dat als een lopend vuur door het dorp. 
Wil je iemand bellen? Er is maar één vaste verbinding. Moerslag begin 
jaren zestig. Het dorp waar huis van de familie Habets nog steeds staat 
en Sjof, Frits en Annie aan de hand van anekdotes het leven zoals het 
was de revue laten passeren. Een leven gedomineerd door hard werken 
en bidden.

Sjof, Frits komen uit een gezin van dertien  
kinderen. Oorspronkelijk stond hun ouderlijk 
huis in Libeek. Zes jongens en zeven meisjes.  
Ze worden geboren in een boerengezin en zich  
al snel zelf nuttig te maken binnen het kleine 
boerenbedrijf. ”Een stuk of vijf koeien, varkens, 
kippen en een tuin”, herinnert Sjof zich de om-
vang van de boerderij. “Bedoeld om ons gezin 
ervan te laten leven. Een keer per week brood 
bakken en met kermis een vlaai.”

KOEJONG
 Frits is een echte ‘koejong’. Maar weet van 
aanpakken. Bij Jef Wetzels zaliger gaat hij kersen 
plukken en vindt al snel werk als knecht. Wat hij 

‘Doe je  
klompen 
maar aan…’

DREENK EUG 
AENE MIT
Beste (oud-)inwoners van St. Geertruid en haar  
bijbehorende gehuchten,
 
Vorig jaar ontving u de eerste aankondiging, een uitnodi-
ging met als titel: ‘Dreenk eug aene mit!’ Nu staan we aan 
de vooravond van dit unieke feest. Op 2, 3 en 4 september 
is het zover. We vieren dan het 800 jarig bestaan van onze 
parochie. 800 jaar parochie Sint Gertrudis betekent dat 
de inwoners van ons dorp en haar gehuchten al zeker 
800 jaar met elkaar een gemeenschap vormen. We voelen 
ons verbonden met elkaar. In die vele jaren is ons dorp 
geworden tot wat het nu is. Een dorp waar ruimte is voor 
elke inwoner om zichzelf te zijn, én om zich onderdeel 
te voelen van een grotere gemeenschap. Met inwoners 
die reeds vele jaren diepgeworteld zijn in de Segieterse 
bodem, maar ook met inwoners die hier nog niet zo lang, 
of zelfs nog maar pas hun stekje hebben gevonden. Een 
dorp met een rijk verenigings leven, rijk aan tradities. 
Ons dorp vormt zo een gemeenschap waar plaats is voor 
iedereen en waar iedereen erbij hoort. 

Twee jaar geleden kwamen de leden van de speciaal voor 
dit evenement opgerichte stichting voor het eerst samen. 
Gaandeweg werden plannen gemaakt en aangepast, 
om samen te komen in een feestprogramma voor álle 
inwoners van ons dorp. Als voorzitter wil ik graag op deze 
plaats reeds een woord van dank richten aan alle vrijwil-
ligers die in de voorbereiding en tijdens de festiviteiten 
bereid zijn gevonden om zich in te zetten voor onze 
dorpsgemeenschap. 

Nu is de tijd gekomen om te gaan vieren. Het programma  
biedt voor elk wat wils. We vieren onze gezamenlijke 
geschiedenis én onze toekomst. Op ons nieuwe dorps-
plein halen we herinneringen op en raken in gesprek 
met elkaar. We gaan samen aan tafel en we zeggen dank 
tijdens een speciale openluchtmis. Hang daarom tijdens 
het feestweekend de vlag uit en kom naar het hart van 
ons dorp en ‘dreenk eug aene mit’, want: Segietere zunt 
viër same!
 
Cyriel Drummen

Voorzitter Stichting 800 jaor parochie  

St. Gertrudis Segietere

combineert met twee dagen per week les aan de 
landbouwschool in Gronsveld. Sjof lacht: “Huh, 
als ik van de lagere school in Sint Geertruid 
afga, vraagt Sjefke Bartels, toenmalige school-
hoofd, aan mij ‘En noe da..?’ Ik vertel hem over 
de landbouwschool. Daar heeft hij nog nooit van 
gehoord.”

Het was alle dagen werken. Van ’s morgensvroeg 
tot ’s avonds. “Nou ja ’s avonds? Vaak liggen we al 
om 20 uur in bed. Televisie is er nog niet.”, weet 
Frits. “Op een mooie zomeravond tref je dorps-
genoten bij de kapel aan de put. Daar maak je dan 
een praatje mee.”

Iedereen is van harte welkom, inwoners, oud- 
inwoners en overige belangstellenden, om aan-
wezig te zijn en om deel te nemen aan de diverse 
festiviteiten. De organisatie van het jubileumfeest 
zal geen schriftelijke uitnodigingen versturen. Dit 
vanwege het feit dat we niet in de mogelijkheid 
zijn om in een complete lijst te voorzien van  
inwoners en oud-inwoners om niemand te vergeten. 
Naast onze eigen mediakanalen doen wij daarom 
een beroep op iedereen om via mond-tot-mond-
reclame en uw eigen (social)media kanalen zoveel 
mogelijk mensen te informeren en uit te nodigen 
om het eerste weekend van september in Segietere 
te zijn. Immers: “Segietere zunt viër same!”

IEDEREEN IS VAN 
HARTE WELKOM
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GEBOORTE VAN JEAN

Een mooie anekdote is het wereldkundig  
worden van de geboorte van Jean, oudste 
zoon van Sjof en Annie. “Omdat Curfs  
telefoon heeft, bellen we daar de vroedvrouw 
op. In gezin Curfs krijgen ze dit gesprek mee. 
Toeval wil dat er iemand van Curfs vrijt met 
Maria van ons. Een zus. Als Jean geboren is 
en we het onze ouders willen vertellen, is dat 
geen nieuws meer. Ze weten het al van Maria.” 
Daags na de geboorte wordt Jean gedoopt. 
Samen met peter en meter naar de kerk.  
Zonder doopfeest, babyshower of – borrel 
zoals dat tegenwoordig is.

ZELFVOORZIENEND
In het gezin Bartels moesten vele monden worden 
gevuld. Het kleine boerenbedrijf moest groeien. 
Dus werd er een perceel land gepacht van de  
baron van Mheer. “Hij bezit een lang lint grond, 
dat hij in kleine stukken van zo’n anderhalve 
hectare verpacht. We verbouwen er graan, bieten 
en aardappelen op. We runnen dit kleine boeren-
bedrijf om het huishouden recht te houden.”
Als de ene na de andere het ouderlijk nest verlaat, 
wordt het pachtperceel gebruikt voor aardbei-
enteelt. “Om 6 uur ’s morgens beginnen we met 
plukken. Daarna met paard en kar naar de veiling 
in Gronsveld. Opbrengst? Een paar dubbeltjes 
of kwartjes per kistje. Omgerekend in euro is dat 
maximaal 10 eurocent. Later haalt Dassen uit 
Gronsveld de pluk verse oogst op en biedt ze ter 
veiling aan.” Naast aardbeien worden er kersen ge-
teeld. De garantie dat er alle dagen werk is en blijft. 

DE COMMIEZE
Ons kent ons binnen Moerslag en Libeek. Wat van 
pas komt als bevriende dorpsgenoten bij de ‘com-
mieze’ werken. “‘Nonk Pierre is bij de voedsel-
commissie. De Belgen smokkelen suiker en boter 
en wij gaan de grens over om kleren en schoenen 
te kopen. Aan Huskesboom is een uitkijkpost. 
Maar omdat het jongens van hier zijn, weten we 
wanneer voor ons de kust veilig is. Om zo onze 
nieuwe schoenen veilig over de grens mee te 
nemen. Geklede schoenen om naar de vroegmis, 
hoogmis en het lof aan te trekken. Drie kerkdien-
sten op zondag. Tussendoor is het werken en tijd 
voor een beetje vertier.” Frits schiet in de lach. 
“We hadden maar één fiets. In de fruitweide leren 
we om de beurt fietsen. Die zondagmiddag wil 
Lisa ook eens proberen. Als ze onder de pruimen-
boom doorfietst, pakt ze zich van schrik aan de 
takken van de boom vast en glijdt de fiets onder 
haar door. En daar hangt Lisa dan.”

ZONDAGSGELD
“Iedere zondag krijgen we zondagsgeld. Twee  
gulden en vijftig cent. Dat is nu één euro. Onze  
vader is trots als we op maandagmorgen lieten 
zien dat we nog vijftig cent over hebben.  
Maar minder trots als we soldaatje spelen. Hay 
Rouschop is onze commandant. Met een van  
takken en touw gemaakt geweer op onze schouder 
marcheren we door het dorp. Als ik het ouderlijk 
huis passeer, zwaait plotseling de voordeur open. 
Daar staat mijn vader en gebiedt me om onmid-
dellijk te stoppen. “Doe maar liever je klompen 
aan, dan die onzin.”  

vlnr

Sjof, Annie en 

Frits
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Programma 
vrijdag 2 september

19:00 uur Feestplein aan de Dorpstraat open

20:00 uur Voorstelling Segietere, iewig oze bând

 Een voorstelling voor en door luj oet Segietere 
met theater, muziek en aan het einde een  
verrassend cadeau voor ons jarige dorp.  
Aan de hand van een aantal markante gebeurte- 
nissen zien we onze parochie uitgroeien tot de 
gemeenschap die Segietere nu is.

21:00 uur Plezant verbroederingsfeest met o.a.  
onthulling naam dorpsplein, foto presentatie, 
start kunstveiling, presentatie nieuw dorpsbier 
en muzikale herinneringen.

Segietere, iewig oze bând, de slotregel van ’t Segietersj  
volksleed en tevens het motto van de opening van 800 jaor 
Segietere. Een avond van verbinding die begint met een  
verrassende voorstelling over de geschiedenis van onze  
parochie, gevolgd door een plezant verbroederings feest  
met volop gelegenheid tot kennismaking en het ophalen 
van herinneringen.

Segietere, iewig oze bând wordt een zeer  
bijzondere en verrassende voorstelling. De 
voorstelling is gratis te bezoeken. Om plaats 
te bieden aan zoveel mogelijk belangstellen-
den zullen er voornamelijk staanplaatsen zijn 
in de tent. Uiteraard zijn er ook zitplaatsen 
voorzien voor bezoekers die hier behoefte 
aan hebben. Het aantal zitplaatsen is echter 
beperkt, dus het devies is om tijdig aanwezig  
te zijn om hier gebruik van te maken. De 
gehele voorstelling zal ongeveer 60 minuten 
duren.

KOM OP TIJD!

Van oorsprong ben ik niet van  
Segietere, maar wel een dorps-
jongen. Vroeger, al toerend met 
vrienden op onze Zündapp,  
Florett of Puch door Segietere, 
viel het dorp me niet echt op. 
Jong als je bent, heb je meer  
oog voor andere dingen. Later, 
getrouwd en wonende in een 
flat in Maastricht wilde ik toch 
weer in een dorp wonen.
In die zoektocht kwam ik ook 
weer door Segietere. Deze nieuwe 
kennismaking gaf me een goed 
en rustig gevoel. Voldoende 
voorzieningen, een vriendelijke 

uitstraling van samen er voor 
mekaar zijn en met een  
duidelijk eigen karakter.

Het saamhorigheidsgevoel heb 
ik vaak vanuit twee afzonderlijke  
partijen ervaren. Zelf heb ik 
daarin nooit een keuze hoeven 
te maken. Wellicht omdat door 
de nieuwkomers er een samen-
hangende onpartijdige derde 
partij bij was gekomen.
Door de vele gezellige evene-
menten en gezamenlijk  
prachtige momenten in en met 
diverse verenigingen in het 

dat Segieterse bescheidenheid? 
Soms denk ik wel eens: Segietere  
mag wel wat meer uitstralen. 
Andere kernen hebben  
bijvoorbeeld allemaal hun put. 
Wij hebben een kring in de 
bestrating op de oorspronkelijke 
plaats van de put met erover-
heen potsierlijke rvs paaltjes. 
Geschiedenis is vaak verborgen. 
Zoals het monumentale Stenen 
Huis en een door sobere  
bebouwing ingepakt oud 
schoolgebouw. Ik zou willen 
zeggen: geef aanleiding om 
onze trots wat meer te tonen. 
Gelukkig wordt dit al opgepakt 
door de zeer fraaie renovaties 
bij oude (verstoken) pareltjes.
En nu hebben we dan eindelijk 
ook een dorpsplein. Het eerste 
ontwerp gaf al hoop op een  
trotse oplevering. Maar de 

dorp, heb ik nooit de neiging 
gehad om te verhuizen. En als 
dat balletje thuis toch eens werd 
opgegooid, gingen de kinderen 
hier meteen voor liggen.

Met dit saamhorigheidsgevoel 
heb ik ook steeds de sfeer  
geproefd van ‘doe maar gewoon, 
dat is gek genoeg’. Dat gewone 
en niet te overdadige zit volgens 
mij in de genen van Segietere. 
Geen statige, in de schijnwerpers  
liggende gebouwen maar wel 
stille, soms verborgen pareltjes. 
Ik heb daarbij het idee dat meer 
dan 800 jaar geleden een hechte 
groep uit Breust de berg op 
ging om zonder veel poespas er 
samen iets van te maken. Vooral 
niet teveel status uitstralen. Het 
statig uitpakken zat er niet in, 
en is er ook niet ingekomen. Is 

invulling heeft nu (nog) geen 
aantrekkingskracht om er als 
dorpsbewoner even naar toe 
te gaan, te zitten en trots rond 
te kijken. (Nog) zonder mooie 
of bijzondere elementen zoals 
een kunstwerk of waterpartij. 
(Nog) geen verzamelplek met 
terras, bankjes, bloemenperk 
of jeu-des-boulesbaan. Zou dat 
nog komen? Maar dan denk ik 
weer dat ze het in Segietere qua 
uitstraling al snel goed vinden. 
We hoeven onze trots niet persé 
uit te stralen.
En als we samen niet voor wat 
extra’s kiezen en die eenvoud 
al voldoende vinden, dan is dat 
toch ook goed? Want Segietere 
zunt viër same.

Gewoon maar een inwoner

SEGIETERSE
BESCHEIDENHEID?

Wat wordt  
de naam van 

ons nieuwe 
dorpsplein?

GRATIS ENTREE
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Uit verhalen van vroeger kan het viertal zich een 
beeld schetsen hoe hun ouders als jeugd ‘te keer’ 
zijn gegaan. Op grote feesten, waarbij het zweet 
van de plafond droop bij afgeladen volle avonden 
met The Hippies of The Spikes. Of ‘paol haote’ 
met de onlosmakelijke kop erwtensoep, de  
nodige alcohol , maar bovenal heel veel plezier  
en kameraadschap. 

LEEGLOOP
De generatie Boeb, Sjink en Speedy ervaren het 
te kort aan leeftijdsgenoten als een bedreiging 
voor elk dorp. “Op de basisschool zaten we met 18 
leerlingen in een combinatiegroep. Gelukkig kent 
Sint Geertruid de laatste jaren een babyboom en 
lijkt de school gered’, vertelt Jeromme. “Die leer-
lingenterugloop kent zijn weerslag bij de vereni-
gingen. Minder aanbod, minder ledenaanwas. En 
dan moet je hopen dat basisschoolverlaters anno 
nu nog warm lopen voor een schutterij, fanfare of 
jonkheid”, zegt Joep, bestuurslid van de jonkheid.

Het viertal is het unaniem eens dat fanfare,  
schutterij en voetbalclub bij een hechte dorps-
gemeenschap als Sint Geertruid horen. “Laat 
kinderen op de basisschool proeven hoe geweldig 
het bij een van onze verenigingen is. Wacht niet 
totdat ze uitzwermen naar het voortgezet onder-
wijs in Maastricht of Gulpen. Dan ben je ze kwijt.”
Joep licht toe dat je vanaf 12 jaar als jeugdlid  
kunt toetreden tot de jonkheid. Het werpt zijn 
vruchten af.

CHILL-PLEKKEN 
Op de vraag waar de jeugd van tegenwoordig 
zich treft en samen iets doet, geven ze aan dat 
WhatsApp zijn werk doet. “Via onze groeps-app, 
waar zo’n 25 jongens inzitten, spreken we af. 
Daarnaast komen we elkaar wekelijks tegen bij 
de sportschool of andere sportvereniging. Je ziet 
sport verbindt. In kleinere groepen treffen we 
elkaar regelmatig op het kermisterrein. Een van 
onze chill-plekken. Voor grotere groepen spreken 
we af op een groter terrein. Met voldoende par-
keerplaats en liefst een wei waar we een balletje 
kunnen trappen. Zo is ook het contact met jon-
gens uit Eckelrade ontstaan. En zijn ze hartelijk 
opgenomen binnen onze groep.”
Carnaval en Broonk zijn de enige verbindende 
feesten die deze generatie Z onvoorwaardelijk bij 
elkaar brengt. “Het dorp versieren, de act met de 
‘kaptein’, met het hele dorp broonk lopen… écht 
sjiek. Kippenvelmomenten! Op het moment dat 
de jonkheid het blauwe truitje aantrekt, begint de 
kermis.”
“Vier dagen feest, veel drinken en met voor mij 
als hoogtepunt ‘paolke hoawe’”, deelt Rob zijn 
‘broonk’-beleving. “Als enige geldige afwezigheid 
bij de processie telt dat je moet werken. Het begin 

KLUUNNE OP HET  
KERMISPLEIN

Hoe voelt Sint Geertruid voor een 
buitenstaander aan? Joep profileert 
de Sint Geertruidenaren als gastvrij en 
betrokken. “Neem Ali, een Somaliër, die 
hier is komen aanwaaien en nu bij ons 
voetbalt. Hij heeft het echt naar zijn zin 
bij ons.” Wie van buitenaf komt en niet 
bij zich naar binnen laat kijken loopt  
volgens het viertal kans op buiten-
sluiting. “Te veel komen hier wonen 
en isoleren zich. Ik spreek ze aan en 
probeer ze via een kennismaking warm 
te maken voor onze tradities. Stiekem 
hoop ik op een schutterskoning van 
buiten ons dorp…” Friezen naar  
Sint Geertruid? Meer dan welkom!  
“Misschien kunnen we samen klunen op 
het kermisplein.”  

‘Voor ons blijft  
de broonk heilig’

is moeilijk, maar dan wordt het een mooie balans 
van serieus en amusant. Processie lopen met de 
jonkheid lijkt erger dan dat het is.” 
Timo: “De ‘broonk’ is heilig. Fanfare en schutterij 
zijn net als de jonkheid onmisbaar.”

DE TOEKOMST
Het viertal sluit de ogen niet voor de toekomst. 
Integendeel, Sint Geertruid heeft alles om nog 
meer van te gaan houden. “Neem de Dorpsstraat, 
het vernieuwende hart en enige straat met kin-
derkopjes. En steeds meer nieuwe ondernemers”, 
meent Rob. “Wie wil hier niet wonen?”, vult Timo 
aan. Het viertal kijkt elkaar aan. Allemaal toch? 
“Over tien jaar is de woningmarkt gestabiliseerd. 
Huren of kopen in ons dorp weer toegankelijker. 
Misschien dat ik even buiten Sint Geertruid ga 
wonen, maar zodra ik kinderen heb, terug naar 
Sint Geertruid. Zij mogen hier opgroeien.”
Jeromme voorspelt minder gunstige ontwikke-
lingen. “Elk dorp moet een eigen voetbalclub 
behouden. Nu is het eerste hier een selectie uit 
externe, Geertruidse en Eckelrader spelers. Het 
tweede elftal puur Geertruid en derde Eckelrade. 
We hunkeren naar ouderwetse dorpsderby’s.”  

Vier gezworen kameraden, repre-
sentatief voor een hechte groep 
vrienden uit Sint Geertruid en 
Eckelrade. Boeb, Sjink en Speedy 
zijn de bijnamen van Joep, Rob 
en Jeromme. Timo heeft er (nog) 
geen. Allemaal geworteld in Sint 
Geertruid met een positief kritische 
blik op de dorpse jeugdbeleving 
anno nu en in de toekomst. 

vlnr Fedor, 

Sjink, Timo,  

Dimitri,  

Jeromme en 

Joep
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De parochie Sint Geertruid viert 
het 800-jarig bestaan, maar in 
een deel van het dorp is het 
dubbel feest. De Tiendstraat 
bestaat precies vijftig jaar!
In het begin van de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw onder-
ging Sint Geertruid een behoor-
lijke uitbreiding door de bouw 
van bijna veertig woningen in 
het plan “Aan de Tiendschuur”. 
Bij de inwoners van Sint  
Geertruid bestond destijds 
weinig interesse voor de nieuwe 
woningen. Dat kwam vooral 

woonruimte in een rustige  
omgeving, niet in de stad maar 
op een redelijke afstand van de 
werkplek.

In het voorjaar van 1973 toerden 
wij met de makelaarskrant van 
Ruijters – die ik altijd zorgvuldig 
heb bewaard - in onze Volks-
wagen door het heuvelland 
op zoek naar een geschikte 
plek om te wonen. Komende 
vanuit Mheer kwamen we 
voor het eerst van ons leven 
in Sint Geertruid en zagen we 
de nieuwbouwwoningen bij 
binnenkomst van het dorp 
meteen liggen. De Tiendstraat 
was toen nog een doodlopende 
straat omdat de Korenhof pas 

In de afgelopen vijftig jaar 
zijn in de Tiendstraat heel 
wat kinderen geboren. Vrijwel 
elk jaar stond wel ergens in 
de straat een ooievaar of iets 
vergelijkbaars in de voortuin. 
Van de eerste bewoners van de 
Tiendstraat is inmiddels een 
groot deel verhuisd of over-
leden. Voor de vrijkomende 
woningen is in tegenstelling 
tot een halve eeuw geleden wel 
belangstelling vanuit het dorp. 
In de Tiendstraat wonen nu veel 
jongeren, die vanaf hun kinder-
tijd een binding met het dorp 
hebben. Dat houdt de straat 
levendig.

We hebben nooit spijt gehad 
van de keuze die we in 1973  
hebben gemaakt. We genieten al 
bijna vijftig jaar van de prachtige 
omgeving en als import-Sint 
Geertruidenaren voelen we  
ons nog altijd een beetje toerist 
in eigen dorp.

Pierre (en Els) Moors

VIJFTIG JAAR  
TIENDSTRAAT

ENTREE DORPSRAAT
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door de prijs. Een bedrag van 
ruim 60.000 gulden voor een 
woning zonder centrale verwar-
ming werd in die tijd wel erg 
gortig gevonden. Vrijwel alle 
woningen werden verkocht aan 
mensen van buiten het dorp. 

Als nieuwkomer moest je in 
de beginjaren vaak uitleggen 
hoe je in hemelsnaam in Sint 
Geertruid verzeild was geraakt. 
In ons geval was dat vrij simpel. 
Ik had een baan gevonden 
in Maastricht en we zochten 

enkele jaren later is aangelegd. 
Toen we na het bezoek aan de 
Tiendstraat – waar we de keuze 
hadden uit diverse woningen - 
de weg naar Maastricht zochten, 
kwamen we per ongeluk in de 
Eindstraat terecht. We reden 
ons daarna vast op de onverhar-
de wegen aan de rand van het 
Savelsbos en vreesden dat we 
de optie Tiendstraat als moge-
lijke woonplek zouden moeten 
laten vallen vanwege de slechte 
verbinding met Maastricht. 
Gelukkig bleek het bij een tweede 
bezoek aan Sint Geertruid  
allemaal mee te vallen.
 
De woning, de straat en het 
dorp spraken ons erg aan en 
na een paar dagen dubben en 
rekenen besloten we de woning 
in de Tiendstraat te kopen. In de 
eerste jaren werd de Tiendstraat 
door de oudere inwoners van 
Sint Geertruid wel aangeduid 
als “de Sjroepstraöt” vanuit de 
veronderstelling dat de jonge 
huiseigenaren zich vanwege 
de hoge hypotheeklasten geen 
ander broodbeleg konden 
veroorloven. De bezorgdheid 
van de dorpsgenoten was niet 
helemaal onterecht, want de 
hypotheekrente liep eind jaren 
zeventig op tot tegen de 13%.

Uit de 

woningwijzer 

van makelaar 

Ruijters 1973

De entree, al  
te bewonderen 
bij KVW
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Programma 
zaterdag 3 september

SPELLENMIDDAG + ZESKAMP

Zaterdag 3 September zal het feestplein 
omgetoverd worden tot een heus speelveld. 
Om 12.00 uur begint de spellenmiddag voor 
de kids (gratis entree, aanmelden niet  
nodig) met oud hollandse spellen, een 
springkussen en een stormbaan. Om 13.30 
uur zal de zeskamp van start gaan. De 
teams voor de zeskamp moeten uit minimaal 
vijf personen bestaan en is voor alle leeftijden  
(vanaf groep 7). Inschrijfgeld voor de zes-
kamp bedraagt €2,- per persoon. Teams 
dienen zich aan te melden via de website 
segietere800.nl/zeskamp. Denk aan een 
leuke teamnaam en een bijpassende outfit. 

18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:30

DORPS-BBQ

TWIE BELSJE

JOHN 
TANA

MICHEL 
MOELANDS

MICHEL 
MOELANDS

MICHEL 
MOELANDS

ERWIN

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

SPELLENMIDDAG

ZESKAMP

Heeft jullie 
team zich al 
aangemeld 

voor de  
zeskamp?

DORPS-BBQ €16,50 pp / KINDEREN T/M 12 JAAR €7,50 pp
(dit is inclusief toegang tot de feestavond)
LOSSE TICKETS FEESTAVOND € 5,- (dagkassa)

Tickets voor de BBQ zijn te bestellen bij Slagerij Jan  
Pinckaers, Café ‘t Centrum en online via segietere800.nl.
(t/m 28 augustus)
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Tijdens de jeugdjaren van Armand en Erwin thuis 
regeert de ouwe stempel. Met de fiets ‘kraoje- 
busjke’ op naar de kleuterschool. Tussen de middag 
overblijven bij juffrouw Maria van de Berg. 

“Op de basisschol fietste je tussen de middag naar 
huis. Om ‘noon’ te eten”, herinnert Erwin zich. 
Net zoals de koeien op straat. “In Liebik leepe de 
keu op sjtraot”. Iedereen hier had koeien, die ze 
naar de wei brachten en terug haalde voor te mel-
ken in de stal. Voor mij een onuitwisbaar beeld 
van toen. Bij ons thuis hadden we de ‘hoeswei’, 
pal aan de boerderij.”

HANDEN UIT DE MOUWEN 
Armand en Erwin groeien op een gemengd 
boerenbedrijf. Aanpakken dus, volgens Armand: 
“Iedereen had zijn taken. Erwin binnen het 
veebedrijf, melken van de koeien etc. Ik binnen 
de fruitteelt, de hoogstam- en laagstambomen, 
appel, peer en morellen. 

De morellentijd was een geweldige periode. Vanaf 
7 uur ’s morgens gingen we met een man of 10, 
jong en oud, plukken. Er was een soort van ‘com-
petitie’ onderling, m.b.t. de hoogste plukprestatie 
want de verloning ging per kilo.

De broers zien het boerenbedrijf door de jaren 
heen veranderen. “Voor de superheffing hielden 
we nog 20 koeien. Vandaag de dag gespecialiseerd 
naar intensieve fruitteelt. Tegenwoordig zijn 
hoogstambomen een gesubsidieerde toeristische 
trekpleister zonder verdere fruitteeltfunctie. We 
moeten concurreren tegen de massa en zonder 
arbeidsmigranten kan ik sluiten. De jeugd kiest 
voor werk bij de Plus in plaats van in de pluk. De 
grote statige hoeveboerderijen van toen krijgen 
een andere functie. Er zijn nog maar enkele agra-
rische bedrijven actief.

HOEVEFEESTEN
Libeek is vermaard om haar Hoevefeesten. Jolan-
da veert op. “Als meisje uit Banholt was ik er nog 
nooit geweest. Wel over gehoord van de zuster 
van mijn oma. En laat uitgerekend ons (redactie: 
ze wijst op Erwin) tijdens de Hoevefeesten elkaar 
in de onecht verbinden. Één jaar voor ons échte 
huwelijk. Heel de familie van beide kanten liep 
verkleed als toen mee. Samen met oude auto’s en 
tractoren, paters en verenigingen. Een onvergete-
lijke dag met prachtig weer. Geweldig.”

Erwin mijmert: “Jammer dat de Hoevefeesten 
oude stijl er niet meer zijn. Toen nog een driedaags 
kermisfeest. Het jaarlijkse hoogtepunt. Maar door 
de cafébrand van oud op nieuw in Volendam, 
zijn landelijk alle brandveiligheidsvoorschriften 
verstrengd. Met als gevolg dat de oorspronkelijke 
charme van de Hoevefeesten afkalfde.”

‘In liebik 
leepe keu 
op sjtraot’
De hoeve uit ‘Dagboek van een herdershond’, de Hoeve-
feesten, de ‘Broonk’, ‘Huuskesboom’ en niet te vergeten de 
‘keu op sjtraot’ karakteriseren Libeek. Armand Duijsens, zijn 
broer Erwin en diens echtgenote Jolanda over het leven 
van typisch toen tot en met hun zorgen voor morgen.

Het drietal spreekt unaniem hun bezorgdheid 
uit over het vervagen van tradities. “We moeten 
zuinig zijn op onze ‘Broonk’. We hebben welis-
waar nog een schitterende Jonkheid, en tal van 
andere verenigingen maar waar we vroeger met 
30 communicantjes waren zijn het er vandaag 
de dag tussen de 5 - 10, dat zegt toch genoeg. De 
grootste uitdaging voor vandaag en morgen is om 
ons verenigingsleven in stand te houden. School 
en kerk zijn daarin een belangrijke factor.

HUUSKESBOOM
Armand benadrukt dat ze zeker niet zitten vastge-
roest in het verleden. Hij koestert de sporen uit het 
verleden, zoals Huuskesboom. Een markante plek 
met een bijzondere betekenis. “m’n vader (en wij 
ook) kwam er zowat dagelijks langs, als hij naar de 
fruitaanplant ging. De imposante boom markeert 
de huidige grens tussen België en Nederland. En 
wordt bezongen in het volkslied van ‘Segietere’ en 
stond op het doodsprentje van ‘pap’.”

Het Libeek van nu vergrijst en ‘verhollandst’. “Het 
hele jaar passeren vakantieverkeer en toertoch-
ten door Libeek. Logisch want met meer dan 7 
(boerderij)campings en/of vakantie huizen in een 
staal van 1 km, is er veel toerisme. Ze verkijken 
zich soms op de smalle wegen en kunnen zich 
moeilijk naar die situatie voegen.  

Erwin en Armand
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Hij behoort tot de oudste inwoners 
van Sint Geertruid. Hay Nelissen, 
bezig aan zijn 94e levensjaar,  
ontmoeten in het huis waar hij  
al bijna 65 jaar woont, is een  
aangename kennismaking een 
krasse knar. In de bloei van zijn 
leven, maakt hij nog graag een 
toertje met zijn auto. Elke dag 
naar Rijckholt, naar William.  
Tenminste zo lang het vanwege 
zijn hoge leeftijd nog mag. 

De eerste levensjaren van Hay lopen in de pas 
met zoveel andere verhalen van de oudste 
generatie in en rond Sint Geertruid. Geboren in 
Moerslag aan de Bosrand. In een gezin van acht 
kinderen. “Iedereen boerde toen. Bij ons thuis 
hadden we een gemengd bedrijf. Vee en fruit. Nu 
tel je er nog één, hooguit twee gemengde bedrij-
ven per dorp. Het straatbeeld toen? Eigenlijk was 
er niks”, schildert Hay die tijd. 
  
MESSERSCHMITT
Het is de tijd dat Hay’s interesse voor gemoto-
riseerd verkeer groeit. Hij lacht: “Met de motor 
naar de kerk. Maar vergat wel je vergunning niet. 
Die was onder de oorlog verplicht.” De jaren van 
bezetting en bevrijding blijven hem heugen. “Die 
‘Pruuse’ lagen dood langs de heg in Moerslag. 

Amerikaanse officieren eisten de slaapplaatsen 
van mijn oma en opa op. Op een dag zaten we 
op het veld te werken als wij een Messerschmitt 
horen aankomen. Even later getroffen door Ame-
rikaans afweergeschut. De Duitse piloot springt, 
de Messerschmitt boort zich in de grond. Dit zet 
de mysterieuze oorlogslegende in de wereld dat 
piloot en vliegtuig nooit zouden zijn gevonden. 
Volgens mij zijn ze ergens tussen het geschut 
terechtgekomen.”

WERKPAARDEN
Oorlog of niet, het werk op een boerderij gaat 
gewoon door. “Hard werken”, verzekert hij. “we 
hadden twee werkpaarden. Eerlijk gezegd hekelde 
ik dit werk. Maar daar sprak je niet over. Net zo 
min over het aantal uren dat je elke dag maakte. 
Je werkte gewoon door totdat je klaar was. Op 
zaterdag kreeg je dan je loonzakje.”
Smokkelen viert hoogtij. “Met een zak van 50 kilo 
granen op de ‘poekel’ richting Voeren. Die ruilde 
je daar om voor een paar nieuwe schoenen. Die 
soms niet verder dan de douanier kwamen, als hij 
je onverhoopt aan de grens te pakken kreeg.” 

VRIJHEID VAN RIJDEN
Hay is 25 jaar als hij besluit om het fruit naar de 
veiling te gaan rijden. Voor de boeren van Sint 
Geertruid naar de veiling in Gronsveld. “Ik ontdekte 
de vrijheid van rijden. Jaren lang bracht ik voor 

Schrijnemakers in Gronsveld gasflessen naar 
klanten in heel Limburg. Later kwam ik in dienst 
van Marsna Tours. Ik reed fabrieksarbeiders naar 
DSM en de Volvo. En nog veel later sprong ik 
vaak bij als taxichauffeur bij René, één van mijn 
kinderen.”
Toen in 2006 de taxiregels veranderde mocht 
hij niet meer op de taxi rijden. Maar zijn liefde 
voor auto’s blijft. Wiel verwisselen, olie verver-
sen… Hay deed het tot voor kort allemaal zelf. Tot 
ongenoegen van René: Als we pap zochten, lag hij 
geheid ergens onder de auto.”

TOEN EN NU
Weemoedig in het verleden blijven hangen, dat 
is niks voor Hay. “Als kind elke dag om half acht 
naar de mis, daarna naar school. Een bakker, krui-
denier en café in het dorp. Meer was er niet.” Des 
te rijker was het verenigingsleven en de drang om 
elkaar de loef af te steken. “In Sint Geertruid had 
je de fanfare en de schutterij. Met een gezamen-
lijke drumband. Maar er waren ook twee soorten 
mensen. Die van ‘oonder’ en die van ‘boave’.  
Regelmatig ‘toekde’ die zich als er wat te doen 
was.” En was er iets te doen, dan was het ook 
feest in hoofdletters. Hay’s echtgenote komt van 
Breusterbosch af om in Sint Geertruid kermis 
te vieren. En leert Hay kennen. “Haast letterlijk 
op deze plek. Deze woning stond haast op het 
kermisplein.”

SCHORT OM EN KOKEN 
Met de kermis wordt groots uitgepakt in huize 
Nelissen. “Mam heeft de schort om en kookt voor 
de hele familie. Drie dagen lang is het feest, met 
de zondag als hoogdag. Iedereen verheugde zich 
op Segietterse kérmis”, blijft René bij.

“Tradities kalven af. De jonge generatie trekt weg”, 
betreurt Hay. “Kermis, hoevefeesten, carnaval, wat 
is er nog van over? De schutterij krimpt. Kaarten 
in de Hoeskamer en de bejaardenvereniging zijn 
een prima initiatief. Een aanwinst voor de oudere 
generaties. Maar als er eentje van onze leeftijd 
wegvalt, wordt je wereld een stukje kleiner.  
En kom ik bij William in Ryckholt? Die van  
Maastricht weten niet waar Sint Geertruid ligt.” 

Tractor, auto, bus ,  
motor of vrachtauto…
niets is hem vreemd

“Als er een leeftijdsgenoot 
wegvalt, wordt je wereld 
een stukje kleiner”
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Programma 
zondag 4 september GRATIS ENTREE

Biergilde Sainte Gertrude uit Sint Geertruid, opge-
richt in 2021 met inmiddels ruim dertig leden, staat 
aan de vooravond van het brouwen van een nieuw 
speciaal bier. Na de creatie van een zeer succesvol 
blond bier, waar inmiddels ruim 2.000 flessen  
binnen en ver buiten Sint Geertruid zijn verkocht, 
zal deze keer een Tripel worden gebrouwen.

Een uniek recept
Het brouwen van een bier is te vergelijken met 
chemie. In samenspraak met bierbrouwer Sergio 
Toma zijn de smaakwensen en ideeën van het 
Biergilde vertaalt naar een uniek recept. Het 
brouwen van een bier duurt in eerste aanleg  
ongeveer een werkdag. Waarna een Tripel circa 
vijf weken moet lageren, voordat het bier kan 
worden gebotteld. 

Etiket
Behalve nagedacht over de receptuur, is het 
Biergilde ook bezig met het uiterlijk van het bier 
en meer specifiek het etiket. Hiervoor staat het 

bestuur van het Biergilde in nauw contact met 
grafisch ontwerper Rob Vermeulen. Rob is zeker 
geen onbekende in de bierwereld, hij is vele jaren 
actief geweest voor de Gulpener brouwerij en 
heeft de (grafische) verschijning van Château 
Neubourg met de welbekende blauwe fles ont-
worpen. Bij de creatie van Sainte Gertrude Blond 
in 2021, heeft Rob het ontwerp van het etiket voor 
zijn rekening genomen. Een aantal prominente 
elementen uit dit eerste etiket zullen ook op het 
nieuwe etiket verschijnen. De goede speurder zal 
echter ook verwijzingen vinden naar het feit dat 
de parochie Sint Geertruid 800 jaar bestaat.

De lancering van de geheel nieuwe Sainte  
Gertrude Tripel staat gepland voor het jubileum-
weekend 800 jaar Segietere. Wil je op de hoogte 
blijven van alle ontwikkelingen? Volg Biergilde 
Sainte Gertrude dan via de social media kanalen!

#biergildesaintegertrude

EEN BIJZONDER BIER IN 
EEN BIJZONDER JAAR!

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:0017:30

DACAPO 2000

VEILING

HEILIGE MIS

OUD-HOLLANDSE SPELEN / BIER- EN WIJNPROEVERIJ / FOODTRUCKSOPTOCHT

SJENG, SJER EN DE SJELE

TWIE BELSJE

EEN KOOR VAN  
ZESTIG  
ENTHOUSIASTE  
ZANGERS

Op 4 september klinkt in de pontificale hoogmis onder 
meer de Messe in C van Anton Bruckner in het kader 
van 800 jaar Segietere. Deze uitvoering wordt ten gehore 
gebracht door een voor deze gelegenheid samengesteld 
projectkoor onder leiding van Ton Vennix, begeleid door 
het koperensemble van Fanfare Sint Gertrudis.

Het bestuur van het kerkkoor, Jeanine Luijten, Janneke 
Wesselius en Huub Martinussen, wist een koor van  
tien zangers uit te breiden tot een projectkoor van ruim 
zestig enthousiaste zangers. Een oproep in weekblad 
de Etalage en het parochienieuws leidde tot vele  
spontane aanmeldingen uit het eigen dorp, alle om
liggende dorpen, buurgemeenten, ja zelfs van over de 
grens. Na corona stonden velen te popelen om weer te 
(gaan) zingen. De bestaande muzikale samenwerking 
tussen cantor Eric Habets en Ton Vennix leidde snel tot 
de keuze voor Ton als dirigent. Door zijn vakkundige 
en bovenal enthousiaste leiding waren het niet alleen 
nuttige, maar ook gezellige repetities.  

Voor de vaste gezangen Kyrie, Gloria, Sanctus,  
Benedictus en Agnus Dei, is gekozen voor de vier
stemmige Messe in C van Anton Bruckner. Een goed in 
het gehoor liggende mis uit de romantiek. Het arrange
ment voor de koperblazers is van Jos Dobbelstein. Een 
deel van de zangers had deze al eerder gezongen. Voor 
de zangers waarvoor deze mis nieuw was zijn diver
se partijrepetities (sopranen, alten, tenoren, bassen) 
onder leiding van de organist/dirigent Gèr Pitti geor
ganiseerd. Kortom er was een enorme betrokkenheid 
om tot een klinkend eindresultaat te komen. Daarnaast 
prachtig om te zien hoe koorleden elkaar bij speciale 
gelegenheden helpen; als recent voorbeeld de Broonk 
in Segietere. Eind juni heeft het projectkoor samen  
met Eric de Jubileumviering 100 jaar Koepelkerk in 
Maastricht met deze mis van Anton Bruckner  
opgeluisterd; lovende reacties na afloop. Een mooie 
tryout voor de pontificale hoogmis. 

Als slotlied zal Eric, het koor en koperensemble ‘World 
in Union’ van Gustav Holst zingen, in een koorarrange
ment van Ronald Franssen, om de jubileumslogan: 
‘Segietere zunt viër same’ te benadrukken.

KUNST AAN  
DE MUUR

Vandaag worden de 
kunstwerken van  
Stan Spauwen geveild. 
Deze kunstwerken 
zijn speciaal gemaakt 
voor de vrijdagavond-
voorstelling.
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Maria en Pierre Janssen rekenen  
zich gezond en wel tot de  
generatie 90-jarigen. Zijn hele 
leven woont Pierre al in Libeek. 
Hij trouwt met Maria, die hij aan 
de haak slaat op een van de bals 
in de regio. Samen genieten ze 
van hun oude dag. Vitaal en mee-
verend met de tijd. Computer en 
face-timen zijn hun niet vreemd. 
De tijd van toen, toen iedereen 
minder gejaagd leefde en tijd 
voor elkaar maakte, des te meer. 

Pierre aan de eetkamertafel, Maria op de bank. 
Het officiële decor waarin ze terugkijken op 90 
jaar wonen in Libeek. Liever hadden ze hun  
verhaal gedaan in de keuken, hun favoriete stek 
in de voormalige smidse van Pierre’s opa en  
vader. En na de oorlog de latere boerderij.

“Maria, pak eens die oude rekening van mijn opa”, 
vraagt Pierre ter staving van zijn verhaal over de 
oude smidse. “Opa was hoefsmid. Hij behaalde 
zijn diploma in Luik. Mijn vader volgde hem op, 
maar na de Tweede Wereldoorlog schakelde hij 
over op boerenbedrijf.”

OP ÉÉN HAND TE TELLEN
Als Maria en Pierre elkaar eeuwig trouw beloven, 
zijn het aantal huizen in Libeek op één hand te 
tellen. “Nou ja hooguit twee”, verbetert Maria haar 
echtgenoot. Pierre groeit er als kind op. Hij herin-
nert zich goed de onverharde weg door het dorp. 
“Als we zo met jongens onder elkaar op de fiets 
waren, heb ik menig maal die onverharde weg 
‘gekust’. Liep je wel eens ernstige verwondingen 
op, dan moest je met de fiets naar de dokter, die 
in het kasteel van Mheer woonde. Inwoners van 
Libeek trokken vaak naar Mheer. Naar de kerk en 
de ‘broonk’, terwijl ze hun boodschappen veelal in 
Banholt, bij de huidige Spar, haalden.”

EERSTE TRACTOR
Pierre ondervindt de mobiele revolutie aan den  
lijve. Te voet, per fiets en later op de brommer.  
Totdat in 1956 de eerste tractor werd gekocht.  
“Bij Dabekausen in Heerlen”, weet hij nog goed. 
“We reden hem op de brommer bestellen.” Een 
aanwinst voor het boerenbedrijf. Nauwelijks tien 
jaar later koopt het echtpaar hun eerste auto. 
“Dat was wat”, zegt Maria. “Eerst in de omgeving 
wat toeren en later met de auto op vakantie. Naar 
Hasselt, niet in België maar in de buurt van Zwolle. 
Thuis waren ze al ongerust toen we drie dagen 
wegbleven.”

‘We missen de 
tijd voor elkaar’

BELSJE SJTAL
Ondertussen draait de boerderij door. ’s Morgens 
om 5.00 uur uit de veren om 15 koeien te melken. 
En diezelfde koeien naar de wei in Mheer  
brengen. De fruitboomgaarden zorgen voor een 
rijke opbrengst aan peren, pruimen, kersen en  
appels. Dat zorgt voor een levendige handel met 
de ‘Belsje’. “Boter en ‘sjinkskes’ smokkelden we 
over vanuit Voeren. Omgekeerd ons fruit.  
Smokkelwaar die iedereen verstopte in zijn  
eigen zogeheten ‘Belsje sjtal’. Ondenkbaar in deze 
tijd van open grenzen.”

BIJ DE TIJD 
Wat is het geheim van dit vitale echtpaar op 
leeftijd? Pierre houdt het op het harde werken en 
zorgzaamheid van zijn Maria. “Je wilt niet weten 
hoeveel vlaaien zij heeft gebakken. Nu nog, maar 
wel minder en vooral nog kersen- en pruimen-
vlaaien.” De kinderen houden hun bij de tijd. 
“Vlak voordat Corona het gewone leven platlegde 
gaven ze ons een nieuwe laptop. Ze leerden ons 
face-timen. Op onze oude computer spelen we 
hoofdzakelijk kaartspelletjes. Toen ik hem pas 
had, wist ik niet hoe ik hem moest uitzetten. Dus 
trok ik de kabel er gewoon uit. Met die computer 
en laptop blijven we bij de tijd.”

Stiekem hunkeren ze naar vroeger. “Elke zondag 
samen met de familie rond de tafel of naar de 
weidefeesten. Tegenwoordig heeft niemand tijd. 
En vergeten te genieten van het leven…We missen 
niet zo zeer de tijd van toen, wel de tijd voor 
elkaar.”  

DUITSE SMEEKBEDE

De Tweede Wereldoorlog laat diepere 
sporen bij Maria en Pierre achter dan de 
recente corona-pandemie. Libeek ligt in 
de oorlogs linie. Duitsers liggen in de  
wei op de loer. “Als de Duitsers moeten 
berusten in hun verlies, klopt een  
ongewapende Duitse soldaat zonder 
helm bij ons aan voor onderdak. Enerzijds 
hebben we medelijden, maar wat als de 
Amerikanen hem bij ons zou vinden.  
We hebben hem ondanks zijn hartver-
scheurende smeekbede toch geweigerd.” 
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UT SEGIETERE  
GEVEUL

Wat is dat noe, ut “Segietere geveul”? Moste dan 
van segietere zien, doa woene of daadwerkelik  
geboore zien? Este dat wils weite, kiek dan mer 
uns nao aafgeloape Broonk (2022). Ut hiele durrup  
inclusief de nuj bewoeners van oos duurep, zien 
al bezig met veurbereidingen. De straot veige,-
blomme verzurge, de tuin oonderhawwe, verve, 
verseeringen maake en de vlag oethange. 

Ut begint natuurlik mit de opening van de broonk 
mit un mis en danao ut dreenke van ut kapiteins-
beer in de durpstraot. 

Op der zoondig trik dan noa de mis de Broonk-
processie oet. Groet, klein, aad en joonk trikt dan 
mit doer de straote de processieroute nao. De 
schutterij, fanfaar en zangkoer zurigge veur de 
muzikaal begeleiding. Dan de Joonkheid, sinds 
jaore weer voltalig aanwezig, zoewel hieren es 
dames, auch weer uniek veur Segietere, die mit 
loape. Neet te vergeten het broederschap, de 
vaandeldragers, ut kirkbestuur, de manne van 
ut kamerscheete, de communiekeender mit 
awwers, beelddragers, de misdienaars, acolieten 
en Pestoer natuurlik mit ut allerheiligste. De luij 
stunt dan in grote getale langs der weeg um de 
processie te zien en bie eeker heilighuuske wurt 
gezongen en een gebed gedoon. Ut is prachtig um 
dei stoet mit muziek, vlagge, beelden en vaandels 
door Segietere te zien trikke en dan kreiste dat 
geveul van.... Segietere.

Op maondig, nao de schuttersmis, is dan natuur-
lik ut keuningmeisteeke mit installatie van der 
nuje keuning en keuningin doer de schutterij, 
oonder ut genot van un lekker gleiske keunings-
beer, muziek verzurigd doer leden van de fanfaar 
en reije door de Joonkheid. Auch hie zien weer 
allerlij luj van verschillende verenigingen bie ein 
um dit gezamenlijk te veere! Kortom, prachtig! 
Segietere waardig.

Op deensdig begint ut paolhowwe van de schut-
terij, wederom begeleidt doer muzikanten van 
de fanfaar, de joonkheid en de rest van ut durrup 
(groet, klein, joonk en aad). Bij eekere paol of  
obstakel wat tege de vlakte geit wurt get gedroonke,  
gereit, muziek gemak en op ut einde wurt dit 
feest afgesloote in de Eindstraot mit een gezellig 
samenzijn tot in de late uurkes.

Ich persoonlik zek prachtiger dan carnaval, die 
samenhorigheid! Of mot ich zegge: “ut Segietere 
geveul!” 

P.W.

Astrid en Pierre Offermans wonen 
drie jaar in Noorbeek als ze  
besluiten om terug naar Sint  
Geertruid te verhuizen. In  
Moerslag, uit de luwte van alle 
dorpsdrukte, voelen ze zich nu, 
samen met hun kinderen, de koning 
te rijk. ‘De kinderen vinden hier 
alles leuk. De school zorgt voor 
een snelle binding met het dorp’, 
meent het dolgelukkige paar.

Pierre groeit op in de schaduw van de kerk. In de 
Eindstraat. “Vanuit mijn ouderlijk huis zie ik wie 
naar de kerk gaat. Hoofdzakelijk de oudere gene-
ratie. Zonder het écht te beseffen steeds minder, 
omdat de jongere generatie steeds minder binding 
met de kerk heeft. Hij heeft zijn hart verpand aan 
Sint Geertruid. Een van de mooiste dagen van het 
jaar is het koningsvogelschieten. “Bie oos achte-
rum in dr tuin”. Zelf ben ik bij de drumband ge-
weest en koester misschien nog wel de stille wens 
om ooit de vogel af te schieten.” Pierre’s hart voor 
Sint Geertruid bloeit open.

ALLES DRAAIT OM SCHOOL EN KERK
“Alles voelt nog hetzelfde als toen. Toen ik bij de 
jonge generatie hoorde. Vreemd genoeg was mijn 
jaargang een waarvan er veel is uitgevlogen. Nooit 
bij een vereniging, weg uit het dorp. De klassen 
na mij tonen meer houvast, Ik ook. Sint Geertruid 
blijft trekken en gelukkig is dat gevoel bij Astrid 
eens gelijk.

12 Jubileumgezit Segietere 800 jaor



Zij: “Sint Geertruid voelt speciaal voor mij.  
Optocht, live-muziek en broonk. Een toegankelijke 
gemeenschap. Je kunt hier altijd terecht. Alles en 
iedereen gaan heel goed samen.”

Pierre nuanceert dit laatste. “Ik ken nog de 
anekdotes omtrent de gezonde rivaliteit tussen 
‘boven’ en ‘onder’. “Boove” de schutterij, “oonder” 
de fanfare. Met “boove” het ene café en “oonder” 
het andere. Maar uiteindelijk pakt zich toch alles 
samen. Om samen te vieren. Met school en kerk 
als bindmiddel.”

Na een paar jaren kleine groepen op de school en 
zelfs een dreiging tot sluiting, is de groepsgrootte 
inmiddels opgelopen tot ca 20 kinderen per leer-
jaar. En een combinatieklas tot ruim 35! De kerk 
met haar processie is een andere verbinder.

UNIFORMLOZE VERENIGINGEN
Stabiliseren zich de posities van school en kerk, 
de verenigingen zitten op drijfzand. Pierre  
herinnert zich de topjaren van de schutterij, die 
nu door gebrek aan leden het hoofd maar net  
boven water kan houden. “Stadsmensen die hier 
komen wonen, willen zich niet verplichten aan 
een vereniging met verplichtingen. Hoe we moe-
ten inspelen op deze herkenbare veranderingen 
van het leven? Een vereniging zonder verplich-
tingen bestaat niet, maar misschien moet je dit 
versoepelen. Gek genoeg signaleren we meer 
verenigingen zonder uniform. Grote vrienden-
groepen die samen onze tradities komen vieren. 

Vrijblijvend zonder allerlei verplichtingen. Een 
nieuwe trend, wie weet. Maar zonder sterke  
verenigingen brokkelen tradities af.”

En het een trekt het ander mee. Zonder vereni-
gingen heeft een café nauwelijks bestaansrecht. 
Pierre vreest voor de cafés in Segietere. “Op 
zondagmiddag een wandeling maken en in het 
dorpscafé bij een paar glazen bier wat dorpsgeno-
ten treffen, een perfect moment om te socializen. 
Gelukkig kan het nog in Sint Geertruid. 

VERJONGING
De ingezette verjonging van de inwoners komt het 
dorpsleven ten goede. “Via school komen kinderen 
in aanraking met tradities. De kinderjeugdraad 
loopt nu weer over van de leden. Ik hoop dat deze 
tendens zich ook richting jonkheid, schutterij, fan-
fare en voetbal doorzet. En dat oudere generaties, 
al is het éénmalig, tradities mee optuigen. Voor de 
Hoevefeesten bleef je vroeger in het dorp. Enfin, zo 
kan denk ik elke generatie een feest bedenken dat 
is bij gebleven. Éénmalig organiseren zonder  
verder verplichtingen. Dat wordt pas écht een 
feest. Samen en voor iedereen.” 

HEIM IS SINT GEERTRUID
Bijna elke dag gaat Pierre nog wel even  
nao heim. terug naar de Eindstraat, op  
bezoek bij zijn moeder. “Dat voelt nog altijd 
zo”, zegt Pierre. Elk jaar struint hij de deuren 
in de Eindstraat af met de kalender van de  
schutterij. Dat geeft hem een exact beeld  
over wie zich achter welke voordeur bevind. 
Voor de inheemse bevolking is deze kalender 
haast een traditie. Een vaste plek in huis.  
“Een kalender verkopen aan een nieuwkomer 
verdient een woordje uitleg. Hoe leg je een 
Amerikaan bijvoorbeeld uit wat onze  
schutterij behelst..?”

‘Verplichtingen 
nekken het 
verenigings leven’
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‘In Segietere wille 
veer blieve’

In hun vertrouwde huiskamer delen Jeanne en 
Nico openhartig hun liefde voor Sint Geertruid. 
Nico was voorbestemd om in het ouderlijk huis 
te blijven wonen. Als oudste binnen het gezin 
van acht kinderen voorbestemd om de boerderij 
over te nemen. “Toen nog een gemengd bedrijf 
met hoogstamfruit en een veestapel van zo’n 
30 koeien. In de Dorpsstraat hadden we onze 
boerderij met een kleine ‘hoeswei’. Onze weides 
en fruitpercelen lagen versnipperd over de velden 
buiten het dorp”, vertelt Nico. “We hadden toen 
twee knechten en een huishoudster in dienst die, 
als nood aan man was, ook meehielp met melken 
of plukken.”

VAN KREPOEL NAO SEGIETERE
Het is kermis in Gulpen als Nico smelt voor Jean-
ne. “Als meisje ging je in die tijd (redactie: 1963) 
naar de cinema van Buchholz in Gulpen. Een 
bioscoop annex feestzaal. Om je als meisje in de 
kijker te zetten, ging je vooraan zitten. Vandaar 
dat ik er al om 15 uur was om me te ‘verplaatsje’, 
wat wil zeggen dat je een nummertje voor een 
vaste zitplaats ging afhalen. Tevens mijn accepta-
bele uitvlucht om thuis de koeien niet te hoeven 
melken. Tegen 17 uur begon het orkest en rond 
22 uur keerde je huiswaarts.” Jeanne bergop naar 
Crapoel en Nico per fiets naar Sint Geertruid. 
Als cupido toeslaat en Jeanne en Nico elkaar 
eeuwige trouw beloven, moet Jeanne haar zo 
geliefde Crapoel loslaten. “Dat was even aanpas-
sen”, weet ze nog. “Crapoel was één familie, waar 
je ’s zomers samen met de buren buiten op de 
bank zat te genieten. Hier in Sint Geertruid zag 
je nauwelijks iemand op straat, maar ik kon hier 
toch meteen aarden.”

HET LEVEN VAN TOEN
Op het boerenbedrijf van Jeanne en Nico is het 
alle hens aan dek. Terwijl Jeanne zich inburgert 
door als 22-jarige bij de Vrouwenbond te gaan, 
vindt Nico aansluiting bij fanfare St. Gertrudis. 
Niet als muzikant, maar als bestuurslid, later  
ondervoorzitter en uiteindelijk voorzitter. 

“Het verenigingsleven van toen verenigde letter-
lijk de bewoners van Sint Geertruid met elkaar. 
Jong en oud in alle rangen en standen. De vrijge-
zellen boeren waren lid van de Jonge Boeren. Hun 
vlag hangt nog steeds in de huidige parochiezaal. 
In de winter volgden de leden voorlichtingsavon-
den en cursussen, specifiek gericht op het ‘boeren’.  
Als opgroeiende jonge boer ging mijn hart uit 
naar voetballen. We speelden in een hoog-
stamweide tegen Moerslag of Libeek. Op onze 
werkschoenen. Maar als Geertruidse Boys wordt 
opgericht, verbiedt mijn vader het om voetballer 
te worden. Stel je voor dat je geblesseerd raakt en 
niet meer op de boerderij kan meewerken. Geen 
denken aan dus. Daarentegen mogen mijn jonge-
re broers zich wél bij de ‘Boys’ aansluiten.”  

BURGEMEESTER ALS BUURMAN
Het leven op de boerderij is vooral gericht op 
werken. Hard werken. Tradities zoals de ‘broonk’ 
zorgen voor de nodige afleiding, bezinning en 
ontspanning. En.. werk. Zo lang Nico zich kan 
heugen was er altijd al een rustaltaar aan zijn 
ouderlijk huis. “Vaste plek, net zoals al die andere 
‘heilige huiskes’ op ook nog steeds dezelfde plaat-
sen als vroeger.” 

‘Broonk’ betekende ook drie dagen kermis, ver-
deeld over een drietal cafés op steenworp afstand 
van de boerderij van Nico en Jeanne. “Café Pittie 
en café Drummen herinner ik me nog goed”, zegt 
Jeanne. Mijmerend over de Dorpsstraat van toen 
vult Nico aan: “We hebben pal naast de burge-
meester ‘gewoond’. Als de toenmalige hoofdon-
derwijzer en buurman Schlenter zijn woning 
verkoopt, koopt de gemeente zijn huis en wordt 
gemeentehuis van Sint Geertruid.”

BOEREN IN HART EN NIEREN
Jeanne en Nico zijn en blijven boeren in hart en 
nieren. Vroeger was het beter spreken ze reso-
luut tegen. “Meer kosten betekent meer koeien 
om meer melk, dus meer opbrengst, te produce-
ren. Dit staat lijnrecht tegenover de beperkende 

Bij elkaar opgeteld wonen Jeanne en Nico 
Prompers 150 jaar in hun geliefde Sint Geertruid. 
Nico als derde generatie in de voormalige 
boerderij, oorspronkelijk van zijn opa, daterend 
uit 1859. Gedreven door de liefde voor Nico 
verkaste Jeanne naar Sint Geertruid. In de  
dynamiek van dit echtpaar weerspiegelt zich 
hun levensgeschiedenis. “Ga op de golven  
van de tijd mee en durf van koers te wijzigen”, 
meent het kwieke echtpaar.
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overheidsmaatregelen. Je houdt niet tegen dat 
dingen verdwijnen. Dus moet je durven verande-
ren. Als in 1963 onze melkkannen plaats moeten 
maken voor één grote melktank, betekent dat 
voor ons een nieuwe stal bouwen en investeren 
in een nieuwe installatie. We besluiten dan om te 
stoppen met het vee en kiezen voor fruitteelt. Er 
wordt een plan gemaakt voor onze percelen en 
we leren alles over fruitrassen en plantafstanden. 
Naast onze bestaande appelteelt breiden we uit 
met aardbeien, mirabellen en morellen. In 1976 
verlaat de laatste koe onze boerderij.”

Jeanne kijkt toch met een vleugje weemoed terug. 
“De jeugd kwam volop plukken. We betaalden 
ze per uur, ongeacht de opbrengst. Tegenwoor-
dig vind je nauwelijks nog jeugd als plukkers. Ik 
kan moeilijk afstand doen van onze bloeiende 
fruittijd.”

CRESCENDO
Nico is allesbehalve een boer die klaagt. Alles wat 
hij samen met Jeanne, gezin, familie of vrienden 
aanpakt, lijkt crescendo te gaan. Hij illustreert 
dit met zijn periode als toevallige voorzitter bij 
de plaatselijke fanfare. “Net zo min als ik voet-
baller mocht worden, zag mijn vader de fanfare 
voor mij zitten. Ik ontdek een achterdeurtje als 
in Voeren de muziekschool opent. Ik ga bij het 
zangkoor, waar ik na 60 jaar noodgedwongen stop 
door gehoorongemak. En ik neem in 1967 zitting 
in het bestuur van de fanfare. Eerst als onder-
voorzitter, later een jaar als waarnemend voor-
zitter waarna ik word gebombardeerd tot echte 
voorzitter. Uitgerekend in de jaren 1985 tot 1988 
als het concours-technisch gezien crescendo gaat 
met de fanfare. Van eerste prijs ‘uitmuntendheid’, 
via lof met promotie naar de ‘ere afdeling’ tot 330 
punten met wimpel in de ‘superieure’ afdeling.” 
Nico dist deze eregalerij op alsof het de dag van 
gisteren is.  

TIED UM KRIEGE
In hun eigen huiskamer kijkt een vitaal echtpaar 
terug op hun ‘gooj’ leven in Sint Geertruid.  
Genietend van hun vrije tijd. Zeg nooit ‘oude dag’! 
Daar willen ze niets van weten. 

Al een bezoekje gebracht aan de ‘hoeskamer’ 
van Sint Geertruid? “Nog geen tijd voor gehad”, 
antwoordt Jeanne. “Veer kriege ozze tied waal um. 
’s Zomers samen fietsen en een terrasje pikken. 
Boodschappen doen in Eijsden, het dorp waar de 
moeder van Nico afkomstig was en Nico nog een 
tijdje naar de zogeheten ‘nieuwe’ school ging.”
Nico is bevlogen van wandelen. Elke dag maakt 
hij zijn rondje of kom je hem in zijn typische re-
genpak tegen op de fiets. “Och ja”, lacht hij, “dat is 
als ik naar Mheer ga, waar ik met alle plezier een 
handje toesteek bij mijn neef Fons Prompers.”
Zijn Jeanne en Nico dan zorgeloos? “Er zijn te 
weinig woonvoorzieningen voor de oudere gene-
ratie”, meent Nico. “Je ziet voldoende aanwas en 
woonruimte voor de jongere generaties, maar mis 
dat voor onze leeftijd. ‘In Segietere wille veer gear 
blieve!” 

Bezorgerbakker Bart Van De Weerdt / Bouwcenter Jan Opreij / De Grenadeer  
De Koeberg / Frituur Ans van Proemeren / Gerard Bekker Welzijn en Ontwikkeling 
Hei15 / Hoeve Cobelli / Kapsalon De Knipperij / Lebon Mode / Nelissen Containers 
Nova Housing / Patisserie Peter Lemmens / Pinxt Verhuis / Psychologiepraktijk Vief 
Tuincentrum Gronsveld / Verloskundige praktijk Maastricht / Walpot uitvaart  
Zorgbureau Talent

SPONSOREN

06 231 969 57
06 202 049 69
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SJIEK!
Organiseren en vieren doen we  
samen, dit kunnen we niet alleen. 
Vele enthousiaste vrijwilligers zijn al 
maanden bezig met het organi seren 
van het feestweekend. (Oud)inwo-
ners zullen op vrijdag, zaterdag en 
zondag de handen uit de mouwen  
steken bij de festiviteiten in en rond-
om het feestplein. Sjiek! Op deze 
manier mogen we uitkijken naar  
een echt verbroederingsfeest. Een 
dikke MERCI voor jullie. Segietere 
zunt viër same.

In een gezin van zeven kinderen opgroeien in 
Bruisterbosch. De familie Beckers herinnert 
zich dit als een mooie, dankbare tijd waarin  
op de boerederij altijd wat te doen was. Een 
tijd waarin je naar de kerk moest, maar vooral  
van een hechte saamhorigheid binnen  
het buurschap. “Je liep bij elkaar via de  
achterdeur binnen, nu communiceer je via de 
Bruisterbosch-App”.

“Het straatbeeld is weinig veranderd op wat  
nieuwe huizen na. Alleen de oude vakwerkhuizen  
zijn in de loop der jaren aan één kant van de 
straat afgebroken”, omschrijft Nico Beckers, de 
oudste zoon Bruisterbosch anno nu. Hoe was 
Bruisterbosch vroeger? Als de zonen en dochters 
rond de tafel zitten, komen de verhalen naar 
boven.

NAAR SCHOOL
“Wij gingen naar school in Sint Geertruid. Bij de 
buren achterop de fiets, te voet en later toen ik 
een jaar of acht was met mijn eigen fiets”, wordt 
verteld aan tafel. “Naar Margraten naar school 
was te gevaarlijk. Je moest de Rijksweg oversteken. 
Tussen de middag beven we over. Kregen een fles 
met drinken mee, waarvan de dop wel eens tegen 
het plafond sprong als die op school te warm 
stond.”

Thuis was er altijd werk aan de winkel. “Pa en 
ma hadden een boerderij met varkens, koeien en 
kippen. Pa en ma vulden je agenda voor thuis in, 
Er was altijd werk.”

KERKGANG
In die tijd moest je naar de kerk. “Naar Sint  
Geertruid, Banholt of Margraten”, weet Nico  
Beckers, de oudste zoon uit het gezin. “Met de 
processie zijn we opgegroeid. En natuurlijk het 
‘Kapelke’ van Bruisterbosch, dat meteen na de 
oorlog op initiatief van de familie Prevoo op de 
vroegere put is gezet. Een markante plek binnen 
Bruisterbosch, waar je samenkwan om de rozen-
krans of voor een dierbare overledene te bidden.”

Bij de kerkelijke hoogdagen hoorde natuurlijk 
feest. “Zoals de Rozenfeesten”, haalt Hub Beckers 
aan. “Op de hoek bij ‘d’r graaf’. Uit alle omliggende 
buurtschappen en dorpen kwamen ze mee  
feesten. Die van Honthem kwamen met knopen 
aan hun hemd naar ons en keerden zonder  
huiswaarts.”

Als de carnavalsoptocht trekt en Bruisterbosch 
passeert krijgt het buurtschap een spiegel voor-
gehouden. “Een tractor met een lege platte kar. 
En daarop een bord met de tekst ‘Hie is Bruister-
bosch’. Met andere woorden een schamp omdat 
we nooit met de optocht liepen. Moet kunnen…”

VERZURING
Waar zijn de kermissen waar iedereen bij ieder-
een over de vloer kwam? Waar ’s middags ‘gooij 
sop, ein goot sjtuk vleisch, gooj greunte en 
puddingk’ op tafel kwamen. De familie Beckers 
reageert gelaten. “Hier worden huizen verkocht 
aan mensen die weinig binding hebben met onze 
buurt. Ze komen er wonen voor de rust. Ik betrap 
me erop dat ik buurtbewoners tegenkom, die ik 
helemaal niet ken. Vroeger liep je bij elkaar via de 
achterdeur binnen. Nu bel je aan de voordeur.”

Vroeger liep 
je achterom 
binnen!

De ons kent ons-cultuur is verwaterd, zo niet 
verzuurd tot ‘ieder voor zich’. Een schril contract 
met de kracht van samenwerking die altijd heeft 
geregeerd in Bruisterbosch. “Als oogsttijd was, 
liep het hele dorp uit om mee te helpen. Dorsen, 
aardappelen rapen… enfin noem maar op. De 
saamhorigheid was enorm.

Maar tijden veranderen. Ook voor ons boeren. 
De regelgeving nekt je en eerlijk is eerlijk, de 
jaren beginnen te tellen. Contact met de buurt 
heb je via de Bruisterbosch App. Hoe het ook zij, 
ik geniet nog steeds van dit Bruisterbosch. Hier 
mogen ze me naar buiten dragen.” 
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