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Het blad "Beesel en Haar Tbekomst"
is een uitgave van de Stichting Beesel
en

Haar Tbekomst.

Deze stichting is opgericht in 1992 met
als doel de leeJbaarheid in Beesel te
behouden en te verbeteren.
Dit kan op allerlei manieren gebeuren
zoals het organiseren van een bewaakte

fietsenstalling voor de discogangers,

het onderhoud van het oude kerkhof
en het laten plaatsen yan zitbanken.
Dergelijke soms kleine initiatieven
door de eigen bevolking maken Beesel
leeJbaarder en het heeft een positieve

uitstraling.
Het jongste initiatief is dit maandblad
met als doel u te informeren over
gebeurtenissen uit het verleden, heden
en de toekomst van het kerkdorp
Beesel.

erschijnt dit maandblad
vier keer. Dan willen wij van u weten
of wíj met dit gratis blad moeten
Vooralsnog

v

doargaan.
De naam van het maandblad is
voorlopig "Beesel en Haar Tbekomst".
Suggesties voor een andere naam kunt
u kenbaar maken o,an een van de
redactieleden.

lYij wensen u veel leesplezien
De Stichting Beesel en Haar Toekomst.

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

§tichting Beese|

en haar Toekomst
De stichting presenteert
gramma over Beesel.

een

Aanvang:

24 apnl U98
zaal de Drakeböch
19.30 uur.

Het programma is als volgt:
19.30-19.40 uur Inleiding door de
voorzitter van de stichting over de
doelstelling van de stichting en de
plannen voor het oude kerkhof.
19.40-20.00 uur Inleiding door de
heer Luys, voorzitter van de
heemkundevereniging over opgravingen en de historie van het
oude kerkhof.
20.00-20.20 uur Inleiding door de
heer Riising over wetten en beheer
van het oude kerkhof, toegelicht
met een diapresentatie.
20.20-20.40uur Pauze.
20.40-22.00 uur Dorpsfilm Beesel
uit 1957 met medewerking van het
Gemengd Koor Beesel.
22.00 uur Afsluiting door voorzitter
van de stichting.
De toegang tot deze avond is gratis.
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Wanneer: vijdag

Waar:

Oudste inwoner van Beesel:

De oudste inwoonster van het dorp
Beesel, de 95-jarige Gertrudis
Johanna Joosten-Verhaag, woont in
haar eentje in een deel van de
voormalige boerderij aan de Mgr.
Theelenstraat 1.
Wassen en strijken kan de oude
dame nog zelf. Ook het bed opmaken en de afiryas behoren tot de
dagelijkse bezigheden van mevrouw
Joosten die op 9l-jarige leeftijd aan
een heup werd geopereerd.
Beesels oudste hoort niet meer
goed en kan alleen de krant lezen
met behulp van een beeldscherm.
De krant wil zij zo lang mogelijk
aanhouden. "rA.nders kun je niet
rneepraten ", gr apt mevrouw
Joosten. Zijverplaatst zich - soms
tot in de tuin- met een loopwagentje.
Mevrouw Joosten is daarentegen
nog goed van geest.
Uit haar huwelijk met de ruim
twintig jaar geleden overleden Piet
Joosten werden tien kinderen
venolg op pagina 2
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geboren waarvan er nog acht leven.
Ze geniet met volle teugen van haar
kinderen, zestien kleinkinderen en
zestien achterkleinkinderen.
De 95e verjaardag - op 26 septem-

ber L997 - vierde zij methaar
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Het is me wat. De krant willen we
natuurlijk hebben. En de post ook.
We vissen ze uit tussen stapels
Tiompetters, reclamefolders, E3journalen, huiskranten, autobladen,
Gazetjes en Zondagnieuwsen.
Het is met wat, al dat papier.
Enlezenwe? Ach, hier en daar

wordt natuurlijk nog wat gebladerd,
geneusd, een kolommetje gelezen.
Maar wordl. onze nieuwsgierigheid
bevredigd? Zochten we dan geen
verhalen over ons Beesel en otze
Beeselnaren?
Tja. Beesel i§ klein, zeggenze, zelfs
die van 't Gazetje. We hebben al
zoveel te schrijven, zeggen ze. Over

Tegelen, over Swalmen of zo. En
inderdaad, in Beesel lijkt't soms
ook wel heel erg rustig allemaal.
Schijnt bedriegt wel eens, zoals u
weet. En ook in dit geval. Want
sommige mensen hebben't maar
razend druk, in en vooral mèt dat
kleine, rustige Beesel. 's Avonds en
in 't weekend - je zou 't zo ntet
zeggen - zitten ze urenlang achter

hun bureaus of in vergaderingen.
Ze denken en praten over Beesel,
het dorp waarvan ze houden. En ze
veranderen ook veel in Beesel. Ze
doen prima dingen. Soms valt het
meteen op, maar soms ook niet.
Dit dorp, vinden die mensen nu,
verdient een eigen krantje, helemaal voor zich. Met als allerbelangrijkste regel: er mogen geen
verhalen in over andere dorpen!
Alleen over Beesel, over wat hier

zoal gebeurt en verandert. En over
Beeselnaren natuurlijk.
Zehebbengelijk, die mensen, zulk
een krantje mag bovenop de stapel.
Zulk een krantje willen we hebben.
Nietwaar?
Alberta van Beesel.

familie tijdens een boottocht op de

WIEL PEETERS:

Maas, haar grote wens.
Beesels oudste klapt in de handen
van plezier als haar wordt gevraagd
hoe lang ze togwil leven. "Dat
zullen we maar aan hierboven
overlaten", lacht mevrouw Joosten.

"Een

Groen op het oude

kerkhof
Terebinth is een landelijke vereniging tot herstel var,zoÍg rond dood
en rustplaats.
De vertegenwoordiger van
Terebinth voor Limburg, de heer
Guus Riising uit Roermond, heeft
vorig jaar advies gegeven over hoe
men een oud kerkhof moet beheren.
Een van zijn adviezen was wat
groen te planten, omdat het kerkhof een grote zandvlakte is.
Dit advies is overgenomen en onze
dorpsgenoot Pierre Theunissen
heeft een beplantingsplan gemaakt.
Het plan is met de vergunnipgaanvraag naar de gemeente gestuurd. Op 30 maart j.1. ontving de
Stichting Beesel en Haar Toekomst
de toestemming van de gemeente
met de opmerking:"De beplanting
zal een mooie bijdrage leveren aan
het oud kerkhof als gemeentelijk
monument".
Het kerkbestuur heeft als bevoegd
gezay ingestemd met de beplanting.
De kosten voor de beplanting
worden geheel gedragen door de
Rabobank in het kader van het 100jarig jubileum van deze bank.
Onlangs hebben leden van
Terebinth op een zaterdaghet
kerkhof bezocht. Uit alle windstreken waren ze toegestroomd om het
uniek gelegen kerkhof te bewonderen.
Veel bewondering \ilas er voor de
vele grafmonumenten van keramiek. Veel Beeselnaren hebben in
de keramiekfabrieken in de buurt
hun brood verdiend.
De fotograaf van Terebinth heeft
diverse graven gefotografeerd. De
mooiste foto zet hij zelfs op Internet.

ton bij de

Kraslolerii is mooi
meegenomen"

'Wiel

Peeters uit Beesel had op 25
november L997 de dag van zijn
leven.
Op weg met een transport naar
Antwerpen kwam hij op een stopplaats in Helmond tot de ontdek-

king, dat hij niet minder dan f.
100.000,00 had gewonnen bij de
krasloterij.
Het kostte Wiel heel wat moeite om
echtgenote Nellie (Reinders)
telefonisch te overtuigen van het
feit, dat hij de gelukkige winnaar
was van een ton.
De vier loten die ook nog prijsjes
van f. 2,50 en f. 5,00 opleverden
waren gekocht bij tabaksspeciaalzaaklac. Geurtjens aan de Rijksweg in Reuver. "De man met de
gouden vingers", volgens Wiel
Peeters.

"Ik rook niet meer en koop daar af
en toe wat snoep en enkele krasloten", zegt Wiel die inmiddels een
nieuwe FIAI Marea (stationcar)
heeft gekocht bij garage lrnnaerts
in Beesel. De rest van het geld heeft

hij op de bank gezet voor de studie
van zijn zonen Sid en Sam.
"Ik ben een gelukkig mens. Het
bedrag van f. 100.000,00 is mooi

meegenomen", besluit de 43-jarige
vrachtwagenchauffeur.

ingstichting
bouwt op de
KIeine §olberg

Víon

De Woningstichting "BeeselReuver" wil in het najaar van L998
starten met de bouw van acht
koopwoningen en dertien huurwoningen in het in voorbereiding
zljnde bestemmingsplan de Kleine
Solberg.
De koopwoningen worden gebouwd
volgens een plan van architect Jan
Slabbers uit Reuver. Het bouwplan

Verder komen er drie zitbanken in
een milieuvriendelijke uiwoerig
met een lange levensduur. Deze
worden'geplaatst waar veel mensen
wandelen. De vierde bank van dit
soort wordt aangebracht op de
Turftreide bij een kruising van vier
wegen.
Er staat nu een bankje (zie foto)
dat door een onbekende geplaatsi
is. Tpee paaltjes met een plankje.
Op een wit bordje is te lezen:"DlT
HEBBEN WE VEEL TE WEINIG".
Op het zitplankje heeft de onbekende de volgende tekst geschreven : "OP-'N KRUISING-VANWEGEN-I S -HET-NIET-O M-HET-

Zitbanken

voor de huurwoningen wordt
gemaakt door de architecten
Silvrants en Engels uit Helden.
Voordat de nieuwbouw kan plaatsvinden worden de zestien bejaardenwoningen aan het Kerkpad
afgebroken en wel in twee gedeelten. In eerste instantie verdwijnen
de twee blokken van vier woningen
aan de Maaszijde.
"In vaktermen gesproken gaat het
hier om levensloop bestendige
woningen. Op de begane grond
worden een slaapkamer en een
badkamer gerealiseerd of gelegenheid geboden om op een eenvoudige wijze een slaapkamer en een
badkamer te maken", zegt directeur
P. Beeks van de Woningstichting.
In de eerste fase van het plan de
Kleine Solberg worden door de
gemeente vier bouwterreinen
verkocht voor particuliere bouwers.
Te zijnu tijd wordt door het gemeentebestuur bekend gemaakt op
welke wijze men kan inschrijven
voor een bouwkavel.
Voordat meerdere kavels voor
particuliere bouw kunnen worden
verkocht moet de gemeente nog
van twee eigenaren in totaal onge-

EVEN-IN-HET:LEVEN".
De schrijver krijgt in elk geval een

De gemeente heeft toegezegd in
Beesel zeyerl zitbanken bij te plaatsen. Er wordcn drie banken geplaatst op de markt in een stijl die
past bij de dorpskern.

zitbank.De begaafde schrijver/
timmerman wil wellicht contact
opnemen met de redactie van dit
maandblad.

Het bestemminmgsplan de Kleine
Solberg wordt naar verwachting in
juli 1998 door de gemeenteraad

Bestuur Stichting
Beesel en Haar

vastgesteld.
Dit plan zal ruimte bieden voor de
bouw van zesennegentig woningen.
De realisering van het gehele plan

toekomstl

zal acht tot tien jaar in beslag
nemen.

Ger Stroucken, Bussereindseweg 5
(voorzitter)
Jos Heldens, St. Antoniusstraat 6
(secretaris)
Jan Steeghs, Burg. Janssenstraat 39
(penningmeester)
Joke Claessen, Mariaplein 1
Jan Joosten, Hoogstraat 61
Peter Bors, Meuleberg 53
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De )eefbaarheid
vaft heÍ kerkdorp

Beesel

mei

(ieder voor zich en .......)
Is het dan zo slecht gesteld met de
leefbaarheid in het kerkdorp Beesel
zult u zich afvragen. Het is maar
hoe je het bekijkt.
Het staat buiten kijf dat vooral dei
vele verenigingen hierbij een belangrijke rol spelen. Juist van die
zijde hoor je steeds meer geluiden,
dat het moeilijker wordt om mensen te vinden die zich in een
bestuursfunctiewilleninzetten.

veer 3000 m2 grond in eigendom
verwerven.
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Ook het organiseren van allerlei
activiteiten komt steeds meer
terecht op de schouders van steeds
minder mensen. Heel vaak zijn het
dan ook nog dezelfde mensen die
de kar moeten trekken. Dat is
jammer, immers er komt wellicht
een moment dat ook deze mensen
door gebrek aan belangstelling van
anderen er de brui aan geven. De
vraag is vervolgens of de leefbaarheid in Beesel daarmee is gediend.
Wat mrj persoonlijk de laatste jaren
opvalt is, dat juist de mensen die
van buiten Beesel hier komen
wonen niet of nauwelijks participeren in de verenigingen en ook niet
op een andere wijze blijk geven zich
te willen inzetten voor de gemeenschap.

Voor de leefbaarheid in Beesel is
het beslist de moeite waard dat alle
mensen op een of andere manier
hun steentje bijdragen.
Natuurlijk, iedereen heeft het op
vandaag druk en er ziin nog zoveel
andere dingen te doen die ook
belangrijk zijn. Iemand met een
drukke baanzalzeker veel zaken
aan zijn hoofd hebben.
De oplossing moef naai mijn mening gezocht worden bij de mensen
die niet meer actief aan het arbeidsproces deelnemen en genieten van
een goede gezondheid.
Hoeveel mensen zijn dat? U zou er
versteld van staan als u wist hoeveel
mensen in de WAO zijn, in de VUT
of met pensioen. Juist deze groep
mensen vormt bij uitstek een geschikt kader om iets te doen voor
de leefbaarheid in Beesel.
Het is volgens mij nodig in de
toekomst voldoende initiatieven te
ontwikkelen om deze mensen te
betrekken bij devele activiteiten
die in Beesel plaatsvinden.
Deze scribent is reeds langer bezig
om te bekijken op welke wijze dit
gestalte kan krijgen.
Volgens mij heeft elke inwoner van
Beesel een verantwoordelijkheid als
heÍ gaat om de leefbaarheid.
Als u op dit artikel wilt reageren
dan is uw bijdrage welkom bij een
van de redactieleden van dit blad.
In de volgende uitgave zal dan een
plaatsje voor u worden ingeruimd.
J.J.

Beeselnaren
emiqre ren naar
Nie[w -Zeeland

In november 1980 emigreerden
Toine en Tiny Bergs met hun kinderen Rebecca, Salomé en Ruben
naar Nieuw Zeeland.
De belangrijkste reden om het
boerenbedrijf aan de Bussereindseïi/eg te verkopen was het

feit, dat

Beesel nog geen ruilverkaveling had
en het nog jaren kon duren voordat

hier werk van gemaakt zou worden.
Toine had niet veel zin om na zijn
vijftigste helemaal opnieuw met een
bedrijf te beginnen. Hij wilde alleen
doorgaan met melkvee en afstappen van een gemengd bedrijf.
Het ideaal van Toine is in de tacht!
ger jaren verwezenlijkt in Nieuw
Zeeland. Echtgenote Tiny heeft na
een tweejarige studie haar eigen
werk in binnenhuis architectuur
opgezet en werkt van huis uit.
De praktische kant van deze emigratie heeft nooit veel problemen
opgeleverd, de emotionele kant
daarentegen was niet altijd even
gemakkelijk . De taal, de levenswijze, helemaal opnieuw beginnen
en dergelijke zaken speelden hierbij
een belangrijke rol.

KII\DEREN
De kinderen blijken zich goed te
hebben aangepast ofschoon ze ook
een nauwe band met Nederland/
Beesel hebben gehouden.
Toine en Tiny hebben met hun
kinderen regelmatig Nederland
bezocht.
Rebecca is na de Highschool een
jaar in Japan naar school geweest
en Salomé is naar een school in
Nederland geweest. Ze zijn beiden
geslaagd aan de universiteit met

een Masters Degree. Rebecca in
internationaal management en
Salomé in sociaal werk.
Rebecca woont momenteel in Chili
waaÍ ze een contract heeft voor drie
jaar om nieuwe producten te
promoten. Salomé heeft een baan
als sociaal werker bij kinderen en
jeugdigde personen.
Ruben is na de Highschool naar het
Polytechnical Institute geweest. Dit
is een school met meer vakgericht
onderwijs. Ruben werkt nu in een
bedrijf dat melkmachines en waterpompen installeert. Momenteel
loopt hij een soort stage.

TERUG
Toine en Tiny komen graag terug
naar Nederland voor lange vakanties wat mogelijk is door de manier
van boeren. De koeien staan immers drie maanden droog en wel
van begin mei tot begin augustus.
Het tweetal heeft ondervonden dat
het vooral de mensen zijn die je
mist en niet zo zeer de plaats of het
land. De afstand tussen Nieuw
Zeelanmd en Nederland blijkt niet
meer zo'n barrière te zijn als vroeger. Bovendien worden de prijzen
van de vliegreizen steeds goedkoper
en is reizen een van de liefhebberijen van Toine en Tiny. Zijbewercn
nooit uit Beesel te zijnvertrokken
omdat ze het er niet naar hun zin
hadden. Het veranderen van baan
betekende dat zij moesten verhuizen.

FAMILIE
Ongeveer twintig familieden zijn
Toine en Tiny Bergs gevolgd naar
Nieuw Zeeland. De verzameling
familieleden bestaat uit Toine's
broer Ben met zijn gezin, een neef
van Tiny met zijn gezin, een dochter
van Toine's oudste broer met haar
man en een zoon van een zus van
Toine. Zij treffen trouwens geregeld
Nederlanders maar hun kenniskring
is gemengd en varieert van Nederlanders tot Nieuw Zeelanders,
Fransen, Duitsers, Amerikanen,
Engelsen, Japanners, Zwitsers en

Afrikanen.
In mei komt de familie Bergs weer
naar Nederland in verband met de
gouden bruiloft van de ouders van
Tiny.

