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KRUUJEWIEF VIVIAN DREESSEN
HEEL ACTIEF OP CREATIEF GEBIED
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"Het kruujewief is eefizeer
zonderlinge vrouw dre zich
bezighoudt met het zoeken
naar geneeskrachtige kruiden.
Haar kennis van de kruiden- en
plantenwereld is groot. Vaak wordt
haar hulp ingeroepen als mensen
en dieren ziekzljn.

Zij duidt ook

de toekomst in bezwerende rituelen
(o.a. aan de hand van ingewanden
van een vis). In afwisselende yerzefl,

soms in het dialect en soms in het
Nederlands , tracht zehaar invloed
op het volk en het hofte doen
gelden. Vooral haar kennis van de
godenwereld maakt indruk. In haar
verwarrende optredens geeft ze voor
de oplettende toehoorder blijk van
een groot rnzicht in de innerlijke
ziel y an diverse hoofdrolspelers.
Velen nemen haar handelingen en
uitspraken serieus, enkelen geloven
niets van haar voorspellingen en

rituelen. Kinderen zijn v aak bang
voor haar of drijven de spot met het
kruujewief."

OPENLUCHTSPEL
Tot zover een omschrijving van de
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De redactie van het maandblad
" Beesels Blaedje"bestaat uit:
Bert Berkx, Paul Bloemen,
Peter Bors, Jos van den Groenendal (lay-out), Hub Haenen, Jan
Joosten en Ger Stroucken

rol van het kruujewief
bij het Draaksteken,
het vetmaarde
openluchtspel dat in
augustus van dit
jaar zesmaal wordt
opgevoerd. Deze rol

wordt vertolkt door
Vivian Reinders
(40), de echtgenote
van huisarts René
Dreessen in Beesel.
De in Woensdrecht
geboren maar in
Geleen getogen verpleegkundige,
die enkele jaren geleden nog een
aanvullende opleiding deed aan de
HogeschoolZuyd in Heerlen, wordt
bijna lyrisch als zlj het heeft over
haar hobby's toneel, zang en dans.
De moeder van Thomas, Pauline en
Joris heeft een druk
leven doordat zij
naast het runnen van
een gezin 24 luur per
week ondersteuning
verleent in de praktijk van haar man
en bij verpleeghuisartsen in Hornerheide. Desondanks
kan Vivian al
wekenlang met volle
teugen genieten
van het instuderen
yanhaar ro1als
kruujewief. Haar optreden bij To
Be Continued (wordt vervolgd), een
acapella groep van 14 personen
in Helden die meerstemmig zingt
zowel klassiek als modern, is
hierdoor een jaartje op een laag pitje
gezet.

De afgelopen weken en de komende
week moet trouwens ook heel
wat tijd worden besteed aan de
voorbereidingen van de bonte re\ue
yaÍ camayalsvereniging de Drake.

Zijheeft in februari voor de 3e
keer een rol tijdens dit aansprekend

1

carnavalsgebeuren.

KLEINKUNST
Tn 1993 scheelde het niet veel

of

Vivian had voor de kleinkunst
gekozen toen zij voor het eerst had
kennisgemaakt met het grotere werk.

Bij gelegenheid van een fusie

tussen

twee ziekenhuizenrn Den Bosch
vervulde zlj toen een prominente
rol in een grote revue die fors werd
gesponsord. "Ik heb toen even
getwijfeld maar toch maar niet voor
de kleinkunst gekozen, denkend
aan een gezinnetje met kinderen",
verduidelijkt de creatieve Beeselse.
Yanhaar 6e tot haar 29e levensjaar
heeft Vivian Drees sen zich fanatiek
beziggehouden met ballet. "Ik
was niet goed genoeg voor de

balletschool", verklapt Vivian.
Zlj vindt het heel leuk dat haar
man en kinderen van de partij zijn
bij het volk tijdens het komend
Draaksteken.
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1 feb

4 feb

Jeugdprins treffen
Receptie Jeugdprins

Vergadering
kernoverleg
Ophalen oud papier
6 feb
6 ím 8 feb Bonte revue
13 feb
Receptie Bacchus
14 feb
Dweilen
22 feb
Receptie Prins
22tlm24 feb Carnaval de Drake

MET DIRIGENT BUS VOOR DE WIMPEL
De Stichting Kernoverleg Beesel en
Haar Toekomst vergadert elke eerste
woensdag van de maand in herberg
de Bongerd. Voor Beeselnaren
wordt de mogelijkheid geboden
om wensen, klachten en dergelijke,
beheffende de leefbaarheid, kenbaar
te maken tijdens het inloop-halfuur.
Vanaf 19.00 uur bent u welkom.
Tot nu toe kon het Aad Raodhoes
in de herfst en winter niet worden
gebruikt voor exposities omdat
er geen verwarming was. Dit
probleempje wordt opgelost want
binnenkort wordt gestart met de
aanleg van verwarÍning in dit
gebouw.

RESTAURATIE
KERKORGEL
Hoewel het bedrag van € 25.000,00,
dat nodig is voor restauratie van
het orgel in de St. Gertrudiskerk
nog niet helemaal bijeen is, heeft
het kerkbestuur in overleg met
het actiecomité aan orgelbouwer
Verschueren in Heythuysen
opdracht gegeven voor deze
restauratie. De opdracht was al
nodig om de toegezegde subsidie
van de provincie niet mis te lopen.
Doordat de kerstactie circa € 700,00
heeft opgebracht is de teller blijven
steken op circa €20.700,00 zodat
nog ruim € 4.000,00 nodig is voor
restauratie van het kerkorgel. Het
"orgelcomité" hoopt dat gedurende
het restauratiewerk het resterend
bedrag er komt. Bijdragen zrlnnog
steeds zeer welkom op bankrekening
105300578 ten name van de
Getrudisparochie Beesel onder
vermelding "orgelactie".
Verwacht wordt dat dit jaar
met Pasen de klanken van het
gerestaureerde orgel in de kerk van
Beesel zijnte horen.

Inleveren berichten
voor de volgende uitgave
uiterlijk vrijdag 6 februarr2}}9
op het correspondentieadres
Bussereindseweg 5 of via e-mail:
blaedj e@beeselenhaartoekomst. nl
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De 29-jange Björn Bus uit Pey Echt, die bijna drie jaar dirigent
is van harmonie St. Gertrudis, wil
zaterdag 4 aprll hoge ogen gooien
met het Beesels muziekkorps in
de strijd om de landstitel in de 4e
divisie. Zoals inhet Beesels Blaedje
van november 2008 werd bericht
is de wimpel in 1958 en1967 net
voorbij gegaaÍaande neus van de
Beeselse muzikanten. Met welke
korpsen nu moet worden gestreden
om de hoogste eer is nog niet
bekend omdat tot 1 februari kan
worden ingeschreven voor deelname
aan het nationaal kampioenschap.
Harmonie St. Gertrudis is onder
leiding van de bevlogen dirigent al
een tijdje bezig met instuderen van
het verplichte werk "Leonardus
Rex" van Hardy Mertens. Als
keuzewerk wordt net als bij het
Limburgs kampioenschap "The
destiny of the swan knigt (de
Zwaansriddersage) uitgevoerd.
"'We 211en extra repetities houden
maar minder dan voor het Limburgs
kampioenschap", zegt Björn Bus, de

jeugdige dirigent die ook de leiding
heeft over twee korpsen in de
superieure afdeling en wel harmonie
Concordia uit Treebeek en harmonie
St. Jozef uit Sittard. Daarnaast
heeft hij nog een muziekgezelschap
uit het Zuid-Lintbwgse Vilt en
een professioneel kamermuziek
ensemble onder zijn hoede. Of
dat nog niet genoeg is fungeert
Björn regelmatig als gastdirigent
bij een beroepsorkest in de Duitse
stad Leipzig. Hij is ook wekelijks
trombonist bij een orkest van de
koninklijke marechaussee.
De vraag of hij niet wat veel hooi
op zijnvork neemt, beantwoordt de
in Brunssum geboren orkestleider
met:"Ik ga altijd metplezier naar
mijn werk. Ik heb van het werk mijn
hobby gemaakt en dan is het nooit te
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het75-jarig bestaan viert. Men
heeft overal nawaag gedaan maar
zondq resultaat. De bezitter van het
vaandel of degene die weet waar het
vaandel is kan contact opnemen met
Mieke Ickenroth tel. 07 7 -47 42212
of met het correspondentieadres van
het Beesels Blaedje

Ruiterclub St. Joris heeft een groot
probleem. Het vaandel van de
vereniging, dat in een langwerpige
houten kist zit, is op onverklaarbare
wijze zoekgeraakt. De ruiterclub
wil het vaandel graag terugkrijgen
ook al omdat de vereniging in 2010

vee1."

Medio 2009 zalBjörn Bus op het
wereld rnuziek concours in Kerl«ade
deelnemen Íum een dirigentenwedshijd. In 2004 wist hij op een Europese dirigentenwedstrijd in
Groningen de 2e prijs te bemachtigen.

NIEUWE INWON ERS
Sinds enkele weken wonen Remy
Sassen (40) en Monique

De oudste inwoner van Beesel
Maan Crins, Oude Bosweg 2, is
deze maand 95 jaar geworden. De
redactie van het Beesels Blaedje
feliciteert Maan met deze bijzondere
verjaardag.

Oud-inwoner van Beesel Sef
Stroucken (93) is onlangs van
het verzorgingshuis Op de Bos
in Hey.thuysen verhuisd naar het
verzorgingshuis Hieronymus Biest
43,6041 AP Weert.
Het college van B&W heeft onlangs
op verzoek van de eigenaren
van cafe de Maashof ingestemd
met een vrij stellingsprocedure
voor de aanleg van een terras,een
tuinhuis,een waterberging,een
nieuwe cafélokaliteit (in de
voormalige asperge- sorteerloods)
en een uitbreiding van het aantal

Vinken (30)

aan de Walsbergweg 1 waar zi op
een mooie locatie een bestaand pand
hebben gekocht en grondig hebben

gerenoveerd. De nieuwe inwoners
van Beesel zijn afkomstig uit Reuver
waar zrl met hun dochter Levi (5)
en zoon Kenzo (4) hebben gewoond
aan de Mariastraat.
De in Offenbeek geboren Remy
Sassen is directeur/eigenaar van
Artibind aan de Mariastraat,
een

bedrijf dat kantoorartikelen

zoals opbergmiddelen en
ringbanden produceert. Vooral van
ziekenhuismappen is het bedrijf
Artibind een belangrijke leverancier
en in Nederland zelfs marktleider
op dit gebied met een eigen
(beschermd) patent. Het bedrijf
werd in 1954 opgericht door de opa
van Remy en is gestart als artistieke
binderij. Op dit moment werken 20
personen

bij Artibind.

Remy Sassen is voorzitter van de
Limburgse Werkgevers Vereniging
afdeling Beesel - Reuver en
voorziffer van de Nederlandse
fabrikantenvereni ging van
opbergmiddelen.
Monique Vinken die in Reuver
het levensli cht zag kende het
dorp Beesel al wat langer doordat
z1j een stage heeft gedaan op
basisschool Het Spick aan de
Kerkstraat. Zij rs al leerkracht een
aantal jar en w erkzaam gewee st
in het basisonderwijs te Reuver
en Eysden. Monique heeft haar

onderwijsactiviteiten gestopt omdat
de zorgvoor de kinderen de nodige
aandachtvraagt en zij dagelijks
ook werkzaamheden verricht in het
bedrijf Afiibind.
Het mooie centrum met de nodige
voorzieningen, de prachtige natuur
en de rust in het dorp waren voor
Remy en Monique redenen om op
de fraaie plek aan de Walsbergweg
in Beesel neer te strijken.

parkeerplaatsen.

De Rijksrveg 73 binnen de gemeente
Beesel trekt veel autoverkeer
aan. Op dit moment is dat al
S3Yovan de prognose van de
verkeersintensiteit voor 2020. Dat

blijkt uit rerkeerstellingen

van

Rijkswaterstaat.
Koester menselijke maat: er moeten
meer kleinere zorginstellingen en

kleinere scholen komen. En dat
klein ook goed kan zijn bewijst een
gemeente als Beesel,met net geen
15000 inwoners maar wel de laagste
belastingdruk van heel Limburg
en een uiterst tevreden bevolking.
( Bron: Dagblad De Limburger van
31 december 2008).
In de raadsvergadering van l9
januarij.l. heeft de fractie VLP
samen met de Beeselse Lijst een
motie ingediend die door de raad
unaniem is aangenomen. ln die
motie hebben burgemeester en
wethouders opdracht gekregen om
het verkeerscirculatieplan in maart
van dit jaar aan een raadscommissie
voor te leggen en vervolgens vóór
de zomervakantie aan de raad voor
de eindbeslissing.
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INBRAKEN

BESTE

Vóór Kerstmis is weer ingebroken
in de kapel in de Bakheide en in
de St. Antoniuskapel aan de St.
Antoniusstraat. De schade aan
beide kapellen was aanzienlijk. De
werkgroep Kruisen en Kapellen
roept de Beeselse bevolking op
attent te zljn wanneer zich bij de
diverse kapellen onregelmatigheden
voordoen. Men kan altijd contact
opnemen met een lid van deze
werkgroep via tel. m.4744741,
4741416 of 4743544.

"Wij zijn de beste buurtsuper van
Nederland". Met deze wervende
tekst siert sinds 21 januari 2009
een spandoek de voorgevel van
CoopCompact in Beesel.
Een dag tevoren werd deze
supermarkt voor het derde jaar op
rij uitgeroepen tot de beste van het
land. Geen wonder dat ondernemer
Frank Bol in zijn nopjes is met
deze fr aate onderscheiding.
Gefeliciteerd!

BUURTSUPER

FOTO'S UIT DE
OUDE DOOS
In april verhuist de Stichting
WoonGoed2 -Duizend naar haar
nieuwe kantoor in het voormalige
H. Hartklooster in het centrum van
Reuver. Ter gelegenheid hiervan
zal eentweedelig boek verschijnen
over de geschiedenis van het H.
Hartklooster - geschreven door wijlen
Sjra Vintcent - en over de sociale
woningbouw in het werkgebied van
deze woningstichting (voormalige

gemeenten Echg Swalmen en Beesel).
Voor dit laatste boek is de Stichting
WoonGoed2-Duizend op zoek naar
foto's uit de oude doos. Het gaat

hierbij zowel om foto's van (oude)
huurwoningen als om woonfoto's
van vroeger (interieurs en dergelijke
uit de jaren veertig, vrjftig, zestig en
zeventig).
BeschikÍ u over dergelijke foto's en
wilt u deze ter beschikking stellen voor
publicatie, uiteraard ontvangt u de
foto's weer terug, laat het dan weten.
U kunt hiervocir contact opnemen met
Tekstbureau Ank van LietÍel.077
3547 87 9 of e-mail ank@ankvanlier.nl

NIEUWE VOORZITTER JNB
Doordat zijn dochters kis en Anne
lid zijn van Jong Nederland Beesel is
de blokhut voor hem geen onbekend
terrein, maar lid van de scouting
is hij nooit geweest. Toch is Henk
Lommerse met ingang van 2009
benoemd tot voorzitter van Jong
Nederland Beesel. Eerder vervulde hij
deze rol bij de Stichting Jeugd Actie
Beesel (SJAB). "JongNederland is
groter, elke week mensen op het toneel
en een begroting die tien tot twintig
keer zo groot is", constateert Henk.
"Ik kom uit het westen van het land en
weluit Hillegom in de Bollenstreek.

Via mijn vrouw Susanne ben ik
in Beesel terechtgekomen", zagt,
de Beeselnaar die in het dagelijks
leven de kost verdient als arnbtenaar

(hoofcl afcleling Grondgebied) van de

gemeente Beesel.

Nu de post van voorzitter weer is
ingevuld blijft de vereniging zoeken
naar wijwilligers die het leiderskolps
willen versterken. Bij Jong Nederland
Beesel is het ledental de laatste jaren
flinktoegenomenmaaÍ de leiding is
niet navenant uitgebreid.
Het bestuur is achter de schermen
hard aanhetwerken aan de renovatie
enuitbreiding van de keuken in de

blokhut.

Ookwordt de verlichting buiten
uitgebreid l«rjgt de website een
nieuwe lay-out en komt er een digitale
nieuwsbrief voor de leden en leiding.
Het zomerkamp wordt dit jaar een lang
weekendkamp. '^V.oor de kinderen en
de leiding is dit de leukste activiteif',
vindt Henk Lofllmerse.

HERINRICHTING
CENTRUM
Als de gemeenteraad op 16 februari
akkoord gaat met het voorstel van
burgemeester en wethouders komt er
een nieuwe busroute. De autobussen
njden dan voortaan komend vanaf
de St. Jorisstraatviahet centrum
rechtstreeks door richting Swalmen
en Roermond. De weg tussen 't
Poshoes en de kleine markt wordt
dan afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. De huidige bushalte aan
de markt verdwijnt dan en wordt
verplaatst naar het Mariaplein.
De huidige 4 bushalten aan de
Bussereindseweg vervallen. Op
de kleine markt komt meer ruimte
voor de inrichting van een terras
voor de horecabedrijven. De huidige
weg voor de Troubadour blijft
open voor autoverkeer. De kosten
vandeze plannen zijn begroot
op € 330.000,00. Op 2februari
zal eenraadscommissie zich eerst
uitspreken over de plannen voor
herinrichting van het centrum.

Tijdens het nieuwjaarsfreffen van
voetbalvereniging Bieslo ontvingen
Piet Levels, Peter van de Boel en Ed
Cruysberg de zilveren speld van de
KNVB. Deze onderscheiding werd
bij het afscheid van dit drietal als
bestuurslid uitgereikt door districtsvoorzitter Jan Terburg. Har Bongaerts
werd in het zonnetje gezet vanwege
zljn 60 -jaig lidmaatschap van B ieslo
terwijl Har Lennaerts, Geris van
den Borst en Wiel Joosten werden
gehuldigd vanwege hun 50-jarig
lidmaatschap. Jan van de Heurik werd
gehuldigd omdat hlj 40 jaar lid was
van de voetbalclub. De voetballers Luc
Bouten en RikDriessen ontvingen de
zllv er en speld van voetbalvereni ging
Bieslo vanwege hun 500e wedstrijd.

Op de foto ontbreken de jubilarissen
Van den Borst en Joosten. Op de
bovenste

rij uiterst rechts

de nieuwe

voorzitter van Bieslo, André Emmen.

Wanneer erwordt gezegd'2e höbbe
dich get in 't gare gehange" dan moet

je oppassen. Men heeftje dan iets
wijsgemaakt, iets op de mouw gespeld.
"Emes op 't ies leie" betekent iemand
foppen, beeíremen.

Als men zegf."ze höbbe dich bie
de puuët gehad" dan is dit toch wel
minder onschuldig want dan ben je
echt bedonderd.

