il,
.".!Q,,r4+4n4.

-

EESEL EN

Corr, adres: Bussereindseweg 5, 5954 CE Beesel

NIEUWE ANSICHTKAART
De Stichting Beesel en Haar Toekomst heeft een nieuwe ansichtkaart uitgebracht met als thema
MONUMENTAAL BEESEL.
De monumenten die zijn afgebeeld
zijn hoeve Heidenheim, Oud
Waterloo, Oud Raadhuis,
Strouckenshof en het oude kerkhof.
Al met al een prachtige kaart die

laatzien wat Beesel aan monumenten te bieden heeft.
De nieuwe kaart is de derde in de
serie. Vooraf gingen de kaarten met
het Draaksteken en Sfeervol
Beesel.

De 3 ansichtkaarten zijn verkrijgbaar in de diverse winkels in
Beesel.

RUSTPUNT BIJ DE GRAUWE BEER
Beesel is onlosmakelijk verbonden
met de Maas en de molen "de
Grauwe Beer". De Maas heeft op
velen van ons een natuurlijke

aantrekkingskracht. We vinden er
de rust en genieten van de mooie
uitzichten waarvan ook de molen
een belangrijk onderdeel is.
Iets verderop in de richting van
Rijkel onrwikkelt zich een nieuw
stuk natuur, waardoor deze omgeving nog aantrekkelijker wordt.
Vijftien hectaren rondom de
Rijkelse Bemden zijn in bezit
gekomen van Staatsbosbeheer en
hebben de bestemming natuurgebied gekregen. De bedoeling is dat
de Rijkelse Bemden zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. Kuddes
runderen die het hele jaar rond
grazen moeten daarbij helpen. Nu
al verzorgt de stichting de Ark er
rondwandelingen onder leiding van
een gids. Vanuit toeristisch oogpunt
gezien is de omgeving van de Maas
heel aantrekirelijk.
Belangrijk is dat de rust en de ongereptheid bewaard blijven. Gelukkig
lopen er langs de Maas in Beesel
geen drukke wegen enzijn er geen
grootschalige activiteiten zodat de
dreiging van massatoerisme niet
aanwezig is. De toegankelijkheid is
beperkt tot zandpaden waarover
fietsroutes of wandelroutes lopen.
Hiervan wordt gebruik gemaakt

door mensen die de rust opzoeken.
Om dit te stimuleren is er bij "de
Grauwe Beer" een sfeervol rustpunt aangelegd in de vorm van een
picknickplaats. Bovendien wordt op
deze plek een informatiepunt
ingericht om passanten te informeren over de ontwikkelingen van het
project Zandmaas.
Nu deze gezellige zitgelegenheid
met op de achtergrond de Maas en
"de Grauwe Beer" klaar is, wordt
het de moeite waard om oflze
molen als doel voor een fietstochtje
of wandeling te kiezen. Misschien
wordt het op mooie zomerse dagen
een leuk trefpunt voor de inwoners
van Beesel.
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JUBILEUM
SPEKTAKEL JONG
NEDERLAND
Jong Nederland Beesel viert feest
en heeft daar ook alle reden toe!
Deze jeugdvereniging bestaat dit
seizoen 50 jaar en ter gelenheid
hiervan zullen in het 2e weekend
van september diverse activiteiten
plaatsvinden voor de gehele
Beeselse jeugd. Zaterdag 12 september wordt 's avonds gestart met
een Halloweenparty voor de jeugd

tussen 14 en17 jaar.Zondag13
september zal een gedeelte van
Beesel omgetoverd worden tot een
heus pretpark. Op diverse locaties,
niet ver uit elkaar, kan de Beeselse
jeugd zich uitleven met verschillende activiteiten. Voor elke leeftijd
heeft men iets in petto zoals
kaj akken, schminken, ponyrij den,
boogschieten, abseilen en tokkelen.
Dit spektakel zal rond 13.00 uur
beginnen en is ookvoor de ouders
zeker de moeite waard. Natuurlijk
valt er deze dagmeer te beleven.
Hierover kunt u meer lezen in een
informatieblaadje dat een week
voor het feest wordt verspreid.

foto: Peter Bors

TEGENWIND
Post is vaak het lichtpunt in mijn

stille nadagen. Om brieven en
kaartjes te krijgen, moet je ze vooral
vaak versturen, heb ik gemerkt.
Meestal maak ik kleine pakjes.
Tegenwoordig moet ik daarvoor
naar Reuver en - geloof me - dat is
voor zo'n versleten lijf als het mijne
een hele toestand. Die scooters
housen en toeteren je zowat van het
fietspad af om nog maar te zwijgen
over tegenwind.
"Als uw pakket 5 gram minder
woog, was het goedkoper", zegt de
Reuverse loketbeambte over het
pakje dat ik hem gegeven heb. Ik
weet eigenlijk niet wat ik daarop
moet zeggen.
"Als u slim bent, gaat u even terug
naar huis en haalt u er 5 gram uit",
zegt de beambte en hij geeft me het
pakje terug.

nummer hier noteren". De buurman loopt zortdq te groeten het
postkantoor uit.
"Zouik niet doen, per express
versturen", hoor ik de beamte nu
tegen een volgende klant zeggen,
"want dat gaat u 25 gulden kosten".
"Maakt niet uit", antwoordt de
vrouw, "de brief moet zo snel
mogelijk bezorgd worden". Het is
een assertief, zakelijk §petje, zo te
zien.
"Dan moet u hei zelf maar weten",
moppert de loketbeambte.
"Denkt u soms dat u kunt inschatten welk belang ik bij deze expressbrief heb?", vraagt het vrouwtje.
De loketbeambte zegt niets meer.
Vol bewondering schuifel ik opnieuw naar de rij en twintig minuten later ben ik weer aan de beurt.
"Hebt u er 5 gram uitgehaald?",
vraagt de loketbeambte.
"Nee", zeglkferm, "ikwil het zo
versturen".
"Nou ja, het zijn mijn centen ook
niet". Maar, ik betwijfel of hij altijd
zegtwat hij denkt.
Op de terugweg naar Beesel stromen tranen over mijn wangen.
Het lijkt wel alsof het gemis aan
mijn "eigen" postkantoortje bij
bakker Thijssen me vandaag de
adem beneemt. Gelukkig heb ik
ook dit keer flink wat tegenwind op
het fietspad, zodat het niet te zeeÍ
opvalt.

Verward ga ik opzij want ik wil
natuurlijk niet dom zijn en de man
achter mij kan ik niet laten wachten
op mijn getwijfel.
"IJ zult toch even terug naar huis
moeten. We kunnen geen aangetekende post afgeven zonder identiteitsbewijs", hoor ik de loketbeambte tegen die man zeggefi.
"Maar u weet toch wie ik ben",
roept de man, "we zijn praktisch
buren".
"Regels zijn regels" , zegt de loketbeambte, "en ik moet uw paspoort-

Albertavan Beesel.

VIJFDE EDITIE

MAUD

In verband met

de vakanties zal dit
maandblad in augustus niet verschijnen. Indien wordt besloten om door
te gaan met dit blad zal de vijfde
editie eind september uitkomen.

Redactie
De redactie van het maandblad
Beesel en Haar Toekomst bestaat
uit: Ger Stroucken, Jacky
Stroucken, Jan Joosten, Peter
Bors en Bert Berkx
De lay;out is in handen van Jos
van den Groenendal

CROOIJMANST

*DE POLITIEK IS MAN GROOT

neemt zij deel aan de fractieadviesvergaderingen van het CDA.
Op landelijk nivo is Maud actief bij
de CDA-jongeren en maakt zij
deeluit van de commissie onderwijs.
Zij is aangesloten bij de kern Horst
van de CDA-jongeren.
LERARES
De 20-jarige PABO-studente heeft
voor het CDA gekozen, omdat die
partij volgens haar voor iedereen
het zo leefbaar mogelijk probeert te
maken. Ook haar afkomst (echte
CDA-familie) heeft een rol gespeeld bij de keuze voor deze politieke partij. Het volgend jaar hoopt
zij af.te studeren als ierares. Op dit
moment denkt zij er sterk over om
niet direct te gaan werken maar nog
even door te studeren. De studierichting Nederlands lijkt haar wel
wat. De jeugdige politica heeft
naast haar studie en de politiek nog
tijd voor andere hobby's zoals
fitnessen en lezen. Als het even kan
doet zij minstens een keer per week
aan fitness.

BIBLIOTHEEK
Op vrijdagavond is Maud
Crooijmans al zeven jaar behulpzaam in de plaatselijke bibliotheek.
Zij is verzot op lezen of het nu gaat
om een misdaadserie, een literair
werk of een bouquetje. De krant
kan zij ook niet missen, geen dag.
Maud vindt het jammer, dat zij
door een knieblessure moest stoppen met volleÉal. Daawoor had zij
een aantal jaren korfbal gespeeld.
Om haar conditie op peil te houden
fietst zij meestal naar de PABO in
Roermond. Als dit blad verschijnt is
de welbespraakte duizendpoot net
terug van een vakantie naar
Mallorca met haar vriend.

STE HOBBY"
Maud Crooijmans laat er geen
twijfel over bestaan, de politiek is
haar grootste hobby. Het feit, dat
zij als nr. 5 op de CDA-lijst onlangs
niet werd gekozen als raadslid vindt
zij jammer.
Met 120 stemmen bracht de debutante in de gemeentelijke politiek
het er overigens niet slecht af. "Ik
wist niet wat ik qua stemmenaantal
moest verwachten", zegtMaud. Zij
is nu lid van de raadscommissie
Sociale Vernieuwing en Welzijn,
hetgeen haar prima bevalt. Verder
2

Foto: Peter Bors

VAKANTIEROOSTER BEESELSE ONDERNEMERSVERENIGING

Bakkerij Janissen
Karin Winkelmolen Goudsmid
Peter Bors Fotografie
Bakkerij Thijssen
Annelies Wilms Voetverzorging
Marjo Rutten Huishoudelijke art.
Slagerij Killaars
RoRo Computerware
Kapsalon Frits Hairshop
Electro Dré Bergs

13

29

juli t/m 26 juli
juni t/m 18 juli

24 aug. t/m 5 sept.
27 j:uli t/m L0 aug.

aug. t/m 3L aug.
aug. t/m 18 aug.
aug. t/m L5 aug.
aug. t/m L5 aug.
aug. t/m L9 aug.
L0 aug. tlm22 aug.
en van 19 sept.t/m 26 sept.
L7 arg. t/m 6 sept.
van Herten Systeembouw
Doorlopend geopend tijdens de vakantieperiode zijn:
AssurantiekantoorHoeymakers AssuarantiekantoorCammaert
Rabobank
Eethuisje de Drakeböch

YERENIGINGSAGE}OA
23 augustus

MCC Jeugd motorcross
24 tlnt 29 augustus
Drakeböchtoernooi't Bronshout

L

29 augustus

3
3
3
3

ROKA kermistoernooi
3 septentber

VCB toiletpapieractie
3 septentber

SJAB verrassingstocht
10 seplentber

LVB kienavond
12 september

Jong Nederland halloweenparty
73 september

Jong Nederland jubileum spekta-

De redactie van dit blad heeft bovenstaande lijst aangevuld met de volgende winkels en instellingen die ook voor u van belang kunnen zijn:

Bakkerij Reijnders
Gemeenschapshuis

Bibliotheek
Doorlopend geopend:
Groentewinkel Delissen

29 j]]dni r/m 14 juli
3 aug. t/m 5 sept.
3

aug. tlm2L

aug.

15 seplentber

Ouderenvereniging zomerreis
24 seplember
LVB Info-avond vrouwengevangenis
26 septentber

Groentewinkel Stroucken

DE PAARDENKASTANJE OP DE MARKT

De paardenkastanje is een boom
die van nature voorkomt in Klein
Azië en die door de Romeinen rond
het begin van onze jaartelling naar
onze streken is gebracht.
Hij groeit hier in het algemeen
goed ofschoon verwildering door
spontane uitzaai zelden voorkomt.
De boom op de markt, ooit in
gezelschap van nog 2 exemplaren,
bepaalt voor een groot deel het

kel

karakteristieke aanzicht van de
dorpskern.
Het kappen van de twee bomen had
te maken met verandering van de
kern van het dorp. De noordelijke
boom bleef behouden. Maar door
ingrepen in de grond en de verharding rondom is "de standplaats" er
niet op vooruitgegaan. Er komt
weinig lucht in de grond - boomwortels hebben ook lucht nodig - en
een groot deel van het regenwater
kan niet in de grond zakken maar
wordt via het rioolstelsel afgevoerd.
Verder krijgt de boom in de winter
nogal wat strooizout te verwerken.
De gevolgen van een en ander zijn
duidelijk te zien. De gezondheid
van onze paardenkastanje gaat
achteruit. Iedereen kan dat constateren doordat men midden in de
zomer dwars door de kroon kan
kijken. De bladbezetting is ijl in
vergelijking met de boom op de
hoek van de Kerkstraat en de
Markt.
Dit gegeven stemt tot nadenken.

SJAB survivaltocht

Geen enkel levend wezen heeft het
eeuwig leven. Het zou verstandig
zijn om nu te denken over vervanging. Door nu iets zuidelijker van
de huidige boom een nieuw exemplaar te planten kan voorkomen
worden dat later, na de eens noodzakelijke kap van de oude boom,
een groot gat in de dorpskern valt.
Onze dorpsgenoot, Pierre
Theunissen die de gegevens voor dit
artikel verschafte, pleit wel voor
weer een paardenkastanje, omdat
daarmee een traditie wordt voortgezet.Immers de oude markt heeft
sinds mensenheugenis paardenkastanjes gekend. Nogal wat mensen hebben een hekel aan de grote
vruchten die pijnlijke confrontaties

niet uitsluiten en soms ook schade
toebrengen aan auto's.
Volgens Pierre kan dit simpel
voorkomen worden door een
paardenkastanje te planten die
gewld bloemig is en daardoor nooit
vruchten draagt. Wellicht een goed
idee voor de afdeling van de gemeente die zich bezighoudt met de
groenvoorziening.

ACTIVITEITEN SJAB
De Stichting Jeugd Actie Beesel
(SJAB) organiseert ieder jaar een
aantal leuke activiteiten voor de
kinderen van de basisschool. De
belangstelling is altijd heel groot. In
1998 zijn niet minder dan220
kinderen lid van het SJAB.
Alle kinderen van de basisschool
kunnen deelnemen aan de diverse
activiteiten. Voor degenen die geen
jaarbijdrage betalen en dus geen lid
zijn, wordt bij sornmige activiteiten
een hogere bijdrage gevraagd. Dit is
o.a. bij het uitstapje naar de speeltuin het geval.

BAKKERSWTNKEL
IN BUSSEREIND
Activiteiten van augustus t/m
december 1998:
donderdag 3 september
verrassingstocht groep 1 t/m groep 5
zaterdag 26 september

survivaltocht groep 6 t/m groep 8
maandag 19 olaobertlm
zaterdag 24 oldober
vakantiepas groep L t/m groep 8
zondag 8 november
St. Maartensoptocht alle kinderen
zondag 22 november
St. Nicolaas alle kinderen

BEESELNAAR EMIGREERDE NAAR ZUID

AFRIKA

Desiree vond ook werk in

Op de foto:

Marius, Desirce, Louis, Simone en Miep, de moeder
van Desiree.

Marius Thijssen en zijn wouw
Desiree emigreerden in 1982 naar

Zuid Afrika.
Marius is de zoon van touis (Wie
Van Lot) en Jon Thijssen uit Beesel.
Desiree is geboren inZuidAfrika.
Haar ouders zijn afkomstig uit
Reuver en Venlo.
Marius en Desiree leerden elkaar
kennen tijdens een vakantie van
drie weken die Desiree in Nederland doorbracht om haar broer te
bezoeken.

MUZIKANT
Het tweetal ging samenwonen in
Apeldoorn waar Marius in militaire
dienst was bij de marechaussee. Hij
was muzikant bij de militaire kapel.

Apeldoorn.
Na de diensttijd van Marius wilde
Desiree terug naar Zuid Afrika en
zoals gemeld vertrokken ze in !982.
Werkgelegenheid was er volop en al
gauw had Marius een baan als
trombonist in de Zuid Afrikaanse
politiekapel. Desiree ging werken in
een kiedingboetiek.
De emigranten hebben twee kinderen. Louis (13 jaar) is een fanatiek
voetballer en Simone (10 jaar) is
actief in de ruitersport.
De familie Thijssen woont in
Pretoria, een prachtige stad met
een heerlijk klimaat.
Als gevolg van de veranderde
politieke situatie in Zuid Afrika
werden veel orkesten opgeheven en
zagde toekomst in de muziek er
niet rooskleurig uit.

MAKELAAR
Desiree is nu al zevenjaar actief als
makelaar. Marius is inmiddels
samen met haar in het zakenleven.
Dit bevalt de voormalige muzikant
goed, ook al is het werk heel anders.

Marius vindt Zuid Afrika een mooi
land met een grote toekomst. Hij
weet niet of ze ooit naar Beesel
terugkeren.
Iedere keer als hij op bezoek is in
Beesel valt hem op hoe mooi dit

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
kregen door de noodsituatie veel
woonhuizen en andere panden
tijdelijk een heel andere betekenis.
Beeselse oorlogsslachtoffers werden bijvoorbeeld vaak in het
noodlazareth in Swalmen ondergebracht. Dat hospitaal was indertijd
gevestigd in de moutfabriek.
De woning Bussereindseweg 4
fungeerde tijdens de oorlog maandenlang als bakkerswinkel. Door
granaatinslagen was de verkoop van
brood in de dorpskern te gevaarlijk
geworden. Daarom brachten de
Beeselse bakkers hun broden iedere
morgen met paard en wagen naar
het huis van Graad Stroucken aan
de Bussereind.
Vanuit de keuken verkochten de
bakkers daar iedere ochtend hun
brood. Distributiebonnen werden
door Jeu Hensen van de gemeente
in de woonkamer van het huis
uitgedeeld.
Bij het pand Bussereindseweg 4 was
het een komen en gaan van mensen. Niet alleen Beeselnaren kwamen daar voor hun dagelijks brood
en bbnnen, maar ook inwoners van
de omliggende dorpen tot aan
Posterholt toe. Die dorpen waren al
eerder geëvacueerd. Aan de achtergebleven dorpelingen werd geen
bon meer verstrekt waardoor ze
genoodzaakt waren naar Beesel te
komen.

dorp en de omgevingzijn.
Omdat ze familie inZuidAfrika
hebben is het verlangen om vaak
terug te gaan naar Nederland niet
zo groot.
"Of je nu in Beesel of Zuid Afrika
woont, het verschil is niet zo groot.
Gelukkig zijn komt van binnenuit.
We zijn nu voor een maand in
Beesel op vakantie. Mam wordt
zeventig jaar en het is de eerste
keer dat we met de kinderen hier
zijn. Volgens onze kinderen mogen
we wel hier blijven", zegí Marius.

