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OPEN DAG BOERDERIJCAMPING
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de prachtige tuinen bij de woningen in Beesel en over de gemoedelijkheid van de bevolking. "In het
seizoen is het werken van 's morgens tot's avonds. Mensen te
woord staan, alle accommodaties

schoonmaken, reserveringen
regelen, grasmaaien en pony's en
paarden verzorgen behoren tot de
dagelijkse werkzaamheden. Maar
we hebben er geen spijt van dat we
dit in 1993 zijn begonnen. Zonder
een bedrijfsmatige opzet zou het
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niet kunnen", zegt Riet.
Het emailadres van deze boerderijcamping is : jdohms@hetnet.nl,
de Website: www.onsboerenerf.nl.
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ZondagZ2 juli houdt boerderijcamping St. Petrus aan de Heidenheimseweg open dag. Iedereen
is dan welkom om de camping te
bezoeken die Riet en Joep Dohms
al sinds 1993 runnen.
Er zijn dan veel attracties met als
thema "In vroeger tijden".
Streekproducten zijn te zien en
oude ambachten zoals een bloe-

misterij, snoep uit grootmoederstijd, spinnen, weven, houtbewerken, werken met kruiden,
glas in lood, hoedenmaken,leerbewerking en er is zelfs een bakker. Verder is er een
balonnenwedstrij d voor kinderen
en kan men melken aan een
kunstkoe. Een orkest met muziek
uit vroegere tijden ontbreekt niet.
Deze open dag is voor de familie
Dohms een hele belevenis. Ook de

Redactie
De redactie van het maandblad
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"Beesels Blaedje" bestaat uit:
Ger Stroucken, Jan Joosten,
Peter Bors en Bert Berkx
De lay-out is in handen van Jos
van den Groenendal

kinderen Angelique en Elmar
werken dan ook mee aan het
opzetten van deze dag.
Met de 40 standplaatsen voor
caravan of tent, de groepsaccommodatie voor 40 personen in de
verbouwde stallen en de slaapkamers voor 4 personen is St.
Petrus een van de grotere boerderijcampings in de regio. Van de
groepsaccommodatie wordt gebruik gemaakt door schoolverlaters, vriendengroepen, ponykampen en familiereiinies.Er zijnZ
slaapzalen met stapelbedden, een
verblijfsruimte en keuken die door
de bezoekers zelf moet worden
gerund. Van de slaapkamers wordt
o.a. gebruik gemaakt door mensen
die het Pieterpad lopen. Ze dineren's avonds bij de Tioubadour en
's morgens na een uitgebreid
ontbijt op de boerderij wandelen
ze weer verder.
Boerderijcamping St. Petrus heeft
een samenwerkingsverband met
Ons Boerenerf waarin ook andere
boerderij campings vertegenwoordigd zijn. Hun doel is het agrotoerisme in Limburg te promoten.
Volgens Riet Dohms maken de
bezoekers veel opmerkingen over
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INLEVEREN
BERICHTEN
Berichten voor de editie van juni
moeten uiterlijk 17 juni worden
bezorgd op het correspondentieadres Bussereindseweg 5
(tel.474 474L\.

doende hebben we nu een groot
huis in \Vaikanae en sinds kort een
Waikanae maart 2001.
Geachte redactie,

Wat was ik (Wiel van den Borst,
zoon van Graad) blij dat ik weer
eens bezoek kreeg van Beeselse
mensen, namelijk Wiel en Jet Bos
- Kuypers.
Op 5 januari 1954 ben ik naar

Nieuw Zeelàndgeëmigreerd met
mijn vriendin Zus Vintcent uit
Boukoul. Destijds nog met de
boot "de Waterman". Dat was zes
weken varen. 2 Jaar later zijn we
getrouwd en hebben we 2 zonen
gekregen. Die zorgden op hun
beurt weer voor 9 kleinkinderen.
De zonen hebben allebei een
tandartspraktijk en 1 kleinzoon is
inmiddels als apotheker werkzaam.
Zts en ik hebben altijd keihard
gewerkt. Ik ben altijd aannemer
geweest zonder personeel. Zo-

groot vakantiehuis (met de 2
zonen) aan het Tàupomeer. Daar
zijn we dan ook met Wiel en Jet
naar toe gegaan en hebben met
praten heel Beesel doorkruist.
Omdat ik door mijn schoonzus
Toos van den Borst krantenknipsels, het weekblaadje en ook het
Beesels Blaedje krijg toegestuurd,
ben ik goed met het wel en wee
van Beesel op de hoogte. Soms
hebben we urenlange telefoongesprekken.
Beeselse mensen zijn dan ook
altijd welkom in "Draekestein".
Ik zou graag langs deze weg
L
§
Fa
familie, vrienden en bekenden
§)
veel groeten willen sturen vanuit
\è
È.
Nieuw Zeeland.
Wiel en Zus van den Borst.
,o

WIJ FELICITEREN
mevrouw P. Stroucken - Niemans
die op 3 mei haar 80e verjaardag
vierde. Mewouw Stroucken woont
aan de Schoolberg 10 in Beesel.
Ook feliciteren wij de heer Piet
Peeters (zie foto) die onlangs de
koninklijke onderscheiding lid in
de Orde van Oranje Naussau
ontving.

PS. Op de foto ziet u mij met Wiel
let voor het door ons gebouwde

en

huis.

, "*:l ' .-.
,.-f -.. " l\
.,.;-*.

.. i..-r-x

,:

-..1)-*1r1,,,1;111,,i;$.,.^i s

i:\.'

tjt h

ti

nË

flrii* A A K§

ïheese{
§ i( [ h*

DRAAKSTEKEN 2OO2

DISCO DE
DRAKEBOCH OPEN

VRIJWILLIGERS.

Op 24 mei (Hemelvaartsdag)
wordt de disco in de Drakeböch
weer geopend. Er zijn nogal wat
veranderingen ten opzichte van
vroeger. Zokan men gratis gebruik maken van de bewaakte
fietsenstalling, is er een beveiliging
binnen en buiten de disco, wordt
gewerkt met eigen dis§ockeys en
is er beter geluid en meer licht in
de zaal. De disco is toegankelijk
voor personen vanaf 16 jaar en de
entreeprijs bedraagt f". 7,5A.

Op 9 juni 2001 is het laatste
vrijwilligersvervoer want op 10
juni start autobusonderneming
Hermes met de introductielijn 36
die de kern Beesel aandoet. Op
deze lijn tussen Roermond en
Venlo rijdt dan zowel op werkdagen als op zaterdag en zondag
ieder uur een bus tussen 7.00 en
23.00 uur. Vanaf november 2000
hebben 12 vrijwilligers mensen in
de weekenden vervoerd naar
Reuver en Swalmen.

VERVOER

Tijdens een druk bezochte informatie-avond in de Drakeböch
heeft de Stichting Draaksteken de
plannen voor de komende 16
maanden bekend gemaakt.
De audities voor het draaksteken in
augustus 2002 vinden plaats op 8, 11
en L3 juni 2001. De officiële
bekendmaking van de rolverdeling
is op 28 juni 2001. Met de repetities
voor de sprekende rollen wordt
gestart in september 2001, en voor
de figuranten in april 2002.8r
komen het volgend jaar 6, mogelijk
7, uitvoeringen van het draaksteken.
Het maximaal aantal deelnemers
aan het spel is bepaald op 480. Sinds
3 mei is aanmelding niet meer
mogelijk omdat zich toen al meer
dan 500 (oud)inwoners van Beesel
hadden aangemeld voor deehame
aan het historisch openluchtspel.

WAAR KOMT HET
WOORD "KROET"
VANDAAN?
Het antwoord is simpel. Uit
'Wie
Beesel natuurlijk!
kent zeraiet
de "bótram mit kruutje"?
"KÍoet" is met de plaatselijke
stroopfabriek verbonden.
Zo rckt de oorsprong van het
woord "kÍoet" duizenden jaren
terug in de tijd toen primitief
levende mensen in onze contreien
rondtrokken en ontdekten, dat de
dikke siroop van gekookt fruit en
bietachtige gewassen een lekkernij
was. Zij noemden het "kruda".
Het stamt af van een nog ouder
woord "guruto". Dit was een
benaming voor kruidachtige gewassen. Nu duizenden jaren later
bestaat er nog steeds "kroet" en
de naam is vrijwel niet veranderd.
En éénding staat vast. Het woord
"kroet" zal blijven voortbestaan,

ANNIE EN HERMAN STURMANS:

"BEESEL IS EEN GEZELLIG DORP"
Het is Frankrijk wat de klok slaat
aan de WalsbergwegLT maar
Annie en Herman Sturmans
voelen zichin Beesel als een vis in
het water. "De mensen hier zijn
bijzonder wiendelijk. Beesel is een
gezellig dorp", klinkt het in koor.
Zes jaar geleden streken Annie
Sturmans - Villier $7) enHerman
Sturmans (47) vanuit Blerick neer
in hun nieuwe woning aan de
Walsbergweg. Tevoren was het
enkele malen net mis gegaan met
de aankoop van een bestaand
pand. Het tweetal koos ook voor
Beesel omdat dit dorp binnen L2
km - fietsafstand - van het werk
van Herman ligt. Hij is leraar
natuurkunde aan de Fontys Hogeschool in Venlo. "Ik ben overigens
maar 1 keer met de fiets naar mijn
werk gereden", lacht Herman.
De in Schinveld geboren doctorandus in de natuurkunde is sinds
een halfjaar vice-voorzitter van de
Alliance Francaise in Roermond.
De Franse taal is dan ook zijn
grote hobby
Annie die in Heerlen is geboren en
oorspronkelijk als schoonheidsspecialiste de kost verdiende, is

ookwegvan de Franse levenswijze.
Geen wonder dat de vakanties dan

ook meestal in Frankrijk worden
doorgebracht. Tiouwens veel in
huize Sturmans doet denken aan
dit land. De twee zoflen, Joël en
Emile, hebben een Franse naam,
de muziek die tijdens ons gesprek
wordt gedraaid klinkt Frans en de
krantenbak aan de voordeur heeft
het opschrift "Journaux".
De familie Sturmans beoefent al
enkele jaren vrij intensief de
budosport (gevechtssport) in de
Beeselse gymzaal.
Annie Sturmans - Villier is regelmatig op pad voor vluchtelin-

zolang de "kroe@ersen" blijven
draaien en de mensen het product
én zijn benaming blijven gebruiken.

genwerk. Zij begeleidt vluchtelingen die in Beesel en Reuver
wonen. Onlangs is ook gestart met
een internationale vrouwengroep.
Verder verdiept Annie zich sinds
twee jaar ook in de locale politiek.
"Vergeet niet te vermelden dat ik
EÍaag folders verstrek en ook via
ons telefoonnumer 474 BL98
algemene informatie geef over de
Alliance", is de boodschap van
Herman voordat we opstappen.
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OPEN DAG BOERDERIJCAMPING

de prachtige tuinen bij de woningen in Beesel en over de gemoedelijkheid van de bevolking. "In het
seizoen is het werken van 's morgens tot's avonds. Mensen te

woord staan, alle accommodaties
schoonmaken, reserveringen
regelen, grasmaaien en pony's en
paarden verzorgen behoren tot de
dagelijkse werkzaamheden. Maar
we hebben er geen spijt van dat we
dit in 1993 zijn begonnen. Zonder
een bedrijfsmatige opzet zou het
niet kunnen", zegt Riet.
Het emailadres van deze boerderijcamping is : j dohms@hetnet.nl,
de Website: www.onsboerenerf.nl.
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Zondag22 juli houdt boerderijcamping St. Petrus aan de Heidenheimseweg open dag. Iedereen
is dan welkom om de camping te
bezoeken die Riet en Joep Dohms
al sinds 1993 runnen.
Er zijn dan veel attracties met als
thema "In vroeger tijden".

Streekproducten zijn te zien en
oude ambachten zoals een bloemisterij, snoep uit grootmoederstijd, spinnen, weven, houtbewerken, werken met kruiden,
glas in lood, hoedenmaken, leerbewerking en er is zelfs een bakker. Verder is er een
balonnenwedstrijd voor kinderen
en kan men melken aan een
kunstkoe. Een orkest met muziek
uit vroegere tijden ontbreekt niet.
Deze open dag is voor de familie
Dohms een hele belevenis. Ook de

Redactie
De redactie van het maandblad

"Beesels Blaedje" bestaat uit:
Ger Stroucken, Jan Joosten,
Peter Bors en Bert Berkx
§
q
§ De lay-out is in handen van Jos
§
van den Groenendal
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kinderen Angelique en Elmar
werken dan ook mee aan het
opzetten van deze dag.
Met de 40 standplaatsen voor
caravan of tent, de groepsaccommodatie voor 40 personen in de
verbouwde stallen en de slaapkamers voor 4 personen is St.
Petrus een van de grotere boerderijcampings in de regio. Van de
groepsaccommodatie wordt gebruik gemaakt door schoolverlaters, vriendengroepen, ponykampen en familiereiinies. Er zijn 2
slaapzalen met stapelbedden, een
verblijfsruimte en keuken die door
de bezoekers zelf moet worden
gerund. Van de slaapkamers wordt
o.a. gebruik gemaakt door mensen
die het Pieterpad lopen. Ze dineren's avonds bij de Tloubadour en
's morgens na een uitgebreid
ontbijt op de boerderij wandelen
zeweeÍ verder.
Boerderijcamping St. Petrus heeft
een samenwerkingsverband met
Ons Boerenerf waarin ook andere
boerderijcampings vertegenwoordigd zijn. Hun doel is het agrotoerisme in Limburg te promoten.
Volgens Riet Dohms maken de
bezoekers veel opmerkingen over
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INLEVEREN
BERICHTEN
Berichten voor de editie van juni
moeten uiterlijk L7 juni worden
bezorgd op het correspondentieadres Bussereindseweg 5

(tel.474 4741).

