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DOKTER FRANSSEN NEEMT AFSCHEID
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Na 30 jaar in Beesel de huisartsenpraktijk te hebben uitgeoefend
neemt dokter G. Franssen op 9
januari afscheid.
Het is geen afscheid van het dorp
Beesel maar van zijn praktijk
waarin hij van veel mensen
vreugde en verdriet heeft meegemaakt. Afscheid van allerlei
gezondheidsklachten, diagnoses
stellen, visites brengen, bijstand
verlenen bij ongelukken, teveel om
op te noemen.
Mevrouw E. Franssen-Seelen
heeft haar echtgenoot al die tijd
met raad en daad bijgestaan.
George Franssen kwam indertijd
"geruisloos" in Beesel terecht. Hij
werd tijdens de vakantie na zijn
afstuderen opgeroepen om de
zieke dokter Crasborn te vervan-
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gen. De vervanging werd na
verloop van tijd omgezet in een
vestiging.
De huisarts wil nu niet geruisloos
zijn praktijk beëindigen en houdt
daarom met zijn wouw Lisette een
afscheidsreceptie op zondag 9
januari van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal de Tioubadour.
De redactie wenst het tweetal
gedurende een lange tijd een
goede gezondheid om zo te kunnen genieten van de hobby's en de
natuur in en rond Beesel.

KERSTMIS
IN DE

JAREN

30

Stelt u zich.eens voor. Weken vóór
Kerstmis werden al karren vol mos
uit de bossen gehaald. Een kerstboom werd wel ergens gekapt. Hij
reikte tot het plafond en werd
versierd met engelenhaar en van
papier gemaakte figuren. Op veel
plaatsen besloeg de kerststal
enkele vierkante meters. Hij stond
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in de "gooj kamer" die alleen op
feestdagen werd gebruikt.
En dan op Eerste Kerstdag naar
de kerk. Niet 1 keer maar 3 keer
werd door weer en wind de kerk
bezocht. De nachtmis begon om 4
of 5 uur 's morgens. Het was dus
vroeg opstaan in de kou met
dikwijls de bloemen op de bevroren ramen. Centrale verwarming
was er niet.
Te voet, sorís door de krakende
sneeuw ging men door het pikdonker naar de kerk. Velen nog op
klompen. De vrouwen op zwart
geboenden.
Ook van Rijkel en Bussereind trok
men te voet met een stallamp naar
de kerk. Enkele mensen uit het
Meerlebroek en Rijkel gingen met
de koets. In die tijd was het nog
doodstil in de nacht. Op afstand
kon je al horen wie er aan kwam
want iedere koets had een eigen
geluid op de onverharde wegen.
De nachtmis, niet 1 Mis maar 3

Missen achter elkaar in een niet
verwarmde kerk, duurde twee uur.
De kerkwas dan bomvol. De
banken waren zo vol dat niet allen
naast elkaar konden knielen en er
dus enkelen moesten gaanzitten.
Achter onder het oksaal stonden
veel mannen, ieder op zijn eigen
vaste tegel. Ook de zijpaden waren
b ezet. Kerstliederen werden
massaal meegezongen waardoor
iedereen met een echt kerstgevoel
naar huis ging.
Na de nachtmis ging men in
groepen naar huis waar men zich
dan in een heerlijk verwarmde
kamer bij de kachel kon warmen.
Dikwijls bleef een persoon thuis
om voor de kachel en het eten
voor de kerkgangers te zorgen. In
vet gebraden balkenbrij deed de
kou snel vergeten. Degenen die
niet naar de nachtmis waren
geweest gingen om 9.00 uur naar
de kerk. Ook weer drie Missen
waarvan de laatste om 10.00 uur
vervolg op pagina 2
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weer een hoogmis was. Deze Mis
werd weer door de nachtmisgangers bijgewoond.

Het middageten bestond meestal
uit konijn uit eigen stal.
En dan om 15.00 uur weer naar de
kerk voor de vespers met die lange
gezangen. De kinderen hielden
zich op zo'n dag bezig met spelletjes zoals ganzenbord. Ook gingen
ze bij andere families de kerststal
bekijken waaÍ ze dan een snoepje

nog enkele jaren de kerststal bij
Miet Cuijpers en de zusters in het
klooster werd bezocht. Miet
speelde dan zo goed en zo kwaad
als het ging op de piano.
Kerstmis was in die tijd oog een
echt huiselijk feest van rust en
sfeer. Ook thuiswerden veel
kerstliederen gezongen.
Wat in 70 jaar veranderen kan.

kregen.

De Stichting Beesel en Haar
Toekomst wenst de lezers van het

De ouderen kunnen zich nog wel
herinneren hoe ook na de oorlog

Beesels Blaedje prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2000.

EUROPESE DORPSVERNIEUWINGS
PRTJS

2000

Via de gemeente ontving de Stichting Beesel en Haar Toekomst een
uitnodiging uit Den Haag om mee
te dingen naar de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs 2000, een
prijs die is ingesteld voor dorpsvernieuwing door particulier
initiatief.
De Stichting Beesel en Haar
Toekomst heeft gevolg gegeven
aan deze uitnodiging en de nodige
gegevens naaÍ een organisatie in
Den Haag gestuurd. ïbt verrassing
van het bestuur werd op 25 navember telefonisch meegedeeld,
dat een delegatie van 5 personen
uit Den Haag op 17 december
Beesel zou bezoeken om de activiteiten van de stichting in het
verleden en in de toekomst te
beoordelen. De delegatie is op
bezoek geweest maar hierover kan
nu nog geen verdere informatie
worden gegeven.
Vast staat in elk geval dat de
stichting in de voorronde voor de
Nederlandse nominatie is uitgekozen. Op 23 december wordt officieel bekendgemaakt welk dorp de
eerste plaats in Nederland heeft
behaald.
De eerste plaats geeft recht op
deelname aan het internationale
traject dat er alsvolgt uitziet:

l

februari 2000 Sluiting
inzendtermij n genomineerde
deelnemende landen.

maart2000
1e Bijeenkomst van de internationale jury in Wenen.
april-mei 2fi)0
Bezichtiging van genomineerde
dorpen door groepen juryleden.
juni 20fi)
2e en laatste bijeenkomst van de
internationale jury in Wenen voor
vaststelling van de Europese

prijswinnaar.
Dat de Stichting Beesel en Haar
ïbekomst zich vereerd voelt met
de nominatie spreekt voor zich.

DE SPICKSINGERS
Kinderkoor de Spicksingers heeft
onder leiding van Davida
Scheffers de 3e plaats behaald op
het kinderkorenfestival in het
Munttheater in Weert. Het koor
kwam een half puntje tekort voor
de 2e plaats. Aan het festival werd
door 8 koren deelgenomen.
Zondag 19 december treden de
Spicksingers van 15.00 tot 16.00
uur op in recreatiecentrum de
Lommerbergen. Vóór Kerstmis
staat ook een optreden met Engelse liedjes in de Passage in
Reuver op het pÍogramma.
De Spicksingers bestaan nu 3 jaar.
Het koor telt28 zangertjes in de
leeftijd van 7 tot t3 jaar.

WIJ FELICITEREN
de volgende inwoners van Beesel

die op 1 januari 2000 jarig zijn:
mevrouw C. Joosten-Reijnders,
Hoogstraat 1, mevrouw M.
Thij ssen- Stroucke n, Vossenberg
52, mevrourv F. Simons-Naus,
WittebergsÍraat 23. mevrouw C.
Pouls-van Rens, Ruttencampstraat
L, de heer J. Stevens, Heijackerstraat l, de heer J. Simons,
Vossenberg 22 en de heer A.
Peeters, Hoogstraat 46.

KORT NIEUWS
Het bestuur van de Stichting
Beesel en Haar ïbekomst heeft
mevrouw Joke Claessen,
Mariaplein 1, benoemd tot vicevoorzíttq van deze stichting.

De heer Wiel BoÉe, ere-bestuurslid van schutterij St. Georgius en
St. Sebastianus en van de Stichting
Draaksteken, is onlangs overleden.
Hij was niet minder din 4Zjaar lid
van de schutterij.

De collecte "Geef voor diabetes"
heeft in Reuver, Offenbeek en
Beesel in totaal f.2.325,00 opgebracht. Door de collectant in
Beesel werd slechts f. 127,7 0
opgehaald. Het Diabetes Fonds
Nederland hoopt dat hier het
volgend jaar meer collectanten
rondgaan. Men kan zich aanmelden bij G. Honings, Industriestraat
L25 in Reuver tel.4743643.
t'Kuns
die
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hetgenemen
Het Spick,
Bors, Harrie
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TRILLION KENT EEN EXPLOSIEVE GROEI

INTEVEREN
BERICHTEN
Berichten voor eventuele plaatsing
in de editie van januari moeten
uiterlijk 9 januari 2000 worden
bezorgd op het correspondentieadres Bussereindseweg 5 (tel. nr.
474 4747). Klachten over de
bezorging van dit blad kunnen ook
op dit adres worden doorgegeven.
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"We leveren relatiegeschenken en
promotionele artikelen aan verenigingen, bedrijven en overheidsinstellingen. Doordat we het bedrukken hiervan grotendeels zelf
doen, kunnen we snel inhaken op
de wensen van de klanten", zegt
Roger Hermans, directeur van
Trillion 8.V., gevestigd aan de
Hoogstraat 46c in Beesel.
De nog jonge ondernemer startte
bijna 10 jaar geleden vanuit zijn
ouderlijke woning met de verkoop
van fanartikelen. Een van zijn
eerste opdrachtgevers was de
Belgische band Clouseau. Tot het
artikelenpakket behoorden o.a.
sjaals, buttons en caps. Doe Maar
en de Jansse Bagge band, toch
geen onbekenden in muziekland,
behoorden in hun hoogtijdagen
ook tot de klanten van Tiillion.
FORSE GROEI
Door de grote inzet van het bedrijf
groeide de klantenkring gestaag en
inmiddels behoren profuoetbalcubs als Fortuna Sittard en MW
uit Maastricht tot de verenigingen
die de merchandising in handen
van Tiillion hebben gegeven. Maar
ook de muziekband de Schintaler
uit Schinnen, die momenteel
furore maakt in Nederland, heeft
de kwaliteiten van het Beesels
bedrijf ontdekt. Kortgeleden gaf
de Friese groep de Kast Tiillion
opdracht om fanartikelen te produceren. Daarnaast hebben grote
en kleine bedrijven de weg naar dit
bedrijf gevonden. Alle reclame-

artikelen (vlaggen, sjaaltjes, shirts,
glazen, speldjes, wijn met een
eigen etiket en een videoband)
rond het Oud Limburgs Schuttersfeest van de afgelopen zomer in
Reuver werden vervaardigd door
ïiillion. Om de l«raliteit van de
producten te waarborgen worden
rechtstreeks contacten onderhouden met fabrikanten in China.
Roger Hermans bezoekt daar
jaarlijls beurzen en fabrieken,
terwijl de dagelijkse contacten via
Internet en de telefoon worden
afgewikkeld.
RT,IMEACCOMMODÀTTE
Via een vestiging aan de Parallelweg in Reuver vestigde Trillion
zich ruim 2 jaar geleden aan de
Hoogstraat. Hier beschikt men
over een kantoor, showroom,
magazijn, distributieruimte en een
(zeef)drukkerij. Er is ruim voldoende parkeerterrein aanwezig.
Directeur-eigenaar Roger Hermans doet de verkoop, Jos van den
Groenendal verricht het grafisch
werk en Wendy Pijnenburg zorgt
voor de orderbegeleiding. Daarnaast zijn nog? medewerkers in
vaste dienst. Bij grote drukte kan
een beroep worden gedaan op de
nodige tijdelijke krachten.
Tiillion timmert hard aan de weg,
getuige ook de sponsoring van de
succesvolle wielerploeg. Het
bedrijf ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet en kijkt reikhalzend uit naar het 10-jarig bestaan
op 1 april 2000.
3

mijlpaal die wellicht bijveel
mensen wat vreemde gevoelens

opwekt.
Het is immers miet iedereen
gegeven om een eeuwwisseling te
mogen meemaken. Een eeuwwisseling betekent ook dat u kunt
zeggen, dat u in 2 eeuwen hebt
geleefd. Voor een zeer beperkt
aantal mensen betekent dit millennium zelfs dat men in 3 eeuwen
heeft geleefd, namelijk de 19e,20e
er,2le eeuw. Dan moet men toch
wel bij de heel sterken horen want
een leeftijd van minstens 1,00 jaar
is niet veel mensen gegeven.
Het schijnt dat de oudste inwoner
van Nederland een vrouw is die
momenteel tLZ jaar is en in Leiden woont. Voor haar zal de
datum L januari 2000 wel een heel
bijzondere gebeurtenis zijn.
In de theorie van Einstein is tijd
de ruimte waarin de mens zich kan
bewegen. Volgens juristen is

tijdsverloop een bloot rechtsfeit
waarop de mens geen invloed
heeft.
Van welke kant men het ookwil
bekijken, het is en blijft een aparte
datum L januari 2000.
Voor de lezer van het Beesels
Blaedje alle reden om dan het glas
te heffen.
Mede namens de redactie van dit
maandblad wens ik u prettige
feestdagen en een voorspoedig
J,J,
2000 toe.

GKB-kalender

KER§T§TAL IN DE KERK

In de kalender die het Gemengd
Koor Beesel begin november heeft
uitgebracht is teruggekeken in de
tijd met nostalgische foto's van het
verenigingsleven en bijzondere
evenementen in de afgelopen
eeuw.

De belangstelling voor deze
kalender was zo groot dat nog een
aantal exemplaren moest worden
bijgedrukt. Men kan nog een
kalender kopen bij mevrouw Toos
van den Borst, Markt 3.
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Elk jaar met Kerstmis kunt u in de
kerk een prachtige kerststal bekijken. Deze kerststal wordt alweer
enkele jaren opgebouwd door een
gïoep vrijwilligers. Voor de redactie van dit blad was dit aanleiding
om deze vrijwilligersgroep eens
aan het woord te laten. Als woordvoerder van de groep fungeerde
Jan Thijssen.
Red.: Hoe lang is deze werkgroep
al actief met het bouwen van de
kerststal en de overige versieringen in de kerk?
J. Th.: Onze groep houdt zich
alleen bezig met het bouwen van
de kerststal en doet dit nu 3 jaar.
Red.: Uitwelke personen bestaat
de werkgroep?
J. Th.: De werkgroep bestaat uit 5
personen en dat zijn: Jac.
Claessen, Har Hendriks, Harrie
Janissen, Jan Ottenheim en Jan
Thijssen. Daarnaast is Gusta Wolfs
als aanspreekpunt van de parochieraad voor onze groep een
grote hulp.
Red.: Wie bouwde de kerststal en
bracht de overige versieringen aan
voordat de werkgroep actief werd?
J. Th.: Voorheen werd dit werk
gedaan door de parochieraad.
Red.: Wie regelt de werkzaamheden?
J. Th.: Dat gebeurt in onderling

overleg waarbij eenieder gelegenheid krijgt om zijn vaardigheden te
tonen.
Red.: Wanneer wordt er begonnen
met het werk en hoeveel tijd is
daarmee gemoeid?

Half december worden de
handen uit de mouwen gestoken
J. Th.:

GLAS IN LOOD
RAAMPJES

en binnen enkele dagen is alles

gepiept. Dat is ook nodig omdat
de schoonmaakploeg daarna nog
gelegenheid moet hebben om alles
te poetsen.
Red.: Opwelke dagen en tijden
buiten de kerkdiensten is de
kerststal te bezichtigen?
J. Th.: Dat kan op Eerste en
ïweede Kerstdag alsmede op
Nieuwjaarsdag tussen 14.00 en
16.00 uur. Tijdens deze openingsuren is steeds iemand van het
kerkbestuur ofvan de bouwers
aanwezig.
Red.: Wanneer wordt de kerststal
weer afgebroken?
J. Th.: Meteen na driekoningen
(6 jànuari).
Red.'. Waar wordt de kerststal met
de bijbehorende versieringen
opgeslagen?
J. Th.: Alles wordt opgeslagen in
kasten op de zolder van de kerk.
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26 dec. Kerstconcert harmonie
4

jan.

Dansen ouderen-

vereniging

9jan.
10-15

Nieuwjaarstreffen
Bieslo

jan. Donateursactie
harmonie

26 jan. Jaarvergadering GKB
30

jan. Boerenbruidspaar
Drake
4
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1840 werd de kerk op het oude

kerkhof afgebroken . Zoals in die
tijd gebruikelijk werd niets weggegooid maar weer hergebruikt. In
dit geval werden de glas in lood
raampjes gebruikt voor de kapel
die vroeger langs de Rijksweg bij
kasteel \Materloo stond.
Toen de kapel een bouwval was

werd ze afgebroken en in 1909
herbouwd door mevrouw Marie
van Nispen tot Sevenaer, de
echtgenote van G. von Villers. Het
rvaren de overgrootouders van de
huidige families von Villers in
Beesel.
Ook in de herbouwde kapel
werden de eenvoudige glas in lood
raampjes gebruikt uit de oude
kerk in Ouddorp.
Bij het vernieuwen van de Rijksweg werd de kapel aan deze weg
afgebroken. De glas in lood raampjes werden bewaard door de
familie de Wit die toen op kasteel
Waterloo een hotel-restaurant
exploiteerde.
De familie de Wit was goed bevriend met de toenmalige pastoor
van den Asdonk en schonk de
raampjes aan de kerk. Pastoor
Debets heeftze toen gebruikt om
de luchtsluis achter in de kerk te
verfraaien.
De raampjes die een hele
geschienis achter de rug hebben
zijn nog steeds mooi door hun
eenvoud.

