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Stichting Beesel en haar
Uils
Uitgave:
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KAPELAAN IN BEESEL

worden ze genoemd, die in een
tehuis wonen. Van hieruit bedienen ze de verschillende parochies.
Het is dan ook de bedoeling dat
ook in Beesel of in de naaste
omgeving straks een groep priesters in een tehuis (Hooster) gaat
wonen omvan daaruit tewerken.
'Wat
de opmerking:"Stuur zemaar
naar Nederland, daar is een tekort
aan priesters", grote gevolgen kan
hebben.
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BEESELS BLAEDJE

e
De Poolse priester Dariusz Drabik
(28) is op 3 juni begonnen als
kapelaan in Beesel.In een ontqpannetr gesprek stelde hij zich
een dezer dagen aan ons voor.
De op 19 oktober 197Ln Gostyn,
een kleine Poolse stad van 20.U)0
inwoners, geboren priester komt
uit een gezin met 3 kinderen. Zijn
ouders die tegen de 60 zijn, hadden het er moeilijk mee dat hij als
wijwilliger naar Nederland ging.
PROBLEEM
De Nederlandse taal is op dit
moment nog het grootste probleem. Dariusz Drabik doet er
alles aan om deze taal spoedig
meester te worden.
In september hvam hij naar
Rolduc om de eerste beginselen
van de Nederlandse taal te leren.
Daarna liep Drabik enkele maanden stage in Chewemont. Na

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

Berkx

.

slechts 6 maanden in Nederland te

zijn spreekt hij onze taal heel
redelijk.
Kapelaan Drabik heeft muziek als
hobby. Hij speelt gitaar en in
Polen was hij lid van een harmonie
en speelde klarinet.
Een van zijn grootste wensen is in
Beesel met jongeren te werken.
Hij vindt dat de pastorie een huis
is dat voor iedereen altijd open
moet staan.
CONTACT POLEN-I§EDER.
LANI)
In Polen zijn 4500 priester-studenten verdeeld over 45 seminaries.
De Kardinaal Glemp Stichting in
St. Odiliënberg steunt Zvan deze
seminaries. Voorzitter H. Cuijpers
bezocht het vorig jaar met enkele
bestuursleden een van de seminaries. De overste liet zich toen
ontvallen dat men huiwestingsproblemen had voor de vele
priesters. "Sfuur ze maar naar
Néderland, daar is een tekort aan
priestesr", was de reactie van
Cuijpers. Deze uitpraak is er
oorzaakvan, dat in Beesel nu een
Poolse kapelaan actief is.

KLOOSTERLINGEN
De Poolse wijwilligers zijn in feite
kloosterlingen, oratoriaenen

Op het moment dat u dit leest
heeft u de 25e uitgave van het
Beesels Blaedje voor u. Een
(klein) jubileum dus.
Na een aarzelende start in april
1,998 met de Le uitgave was ook
voor de redaktie de waag in
hoeverre dit maandblad in Beesel
zou aanslaan. Inmiddels bestaat de
overtuiging dat het blad in Beesel
gewaardeerd wordt.
Een "probleem" is de grote hoeveelheid berichten die iedere
maand beschikbaar is. Er komt
ook nogal wat nieuws van de
plaatselijke verenigingen. De
kunst is dan ook om dit nieuws
voldoende aan bod te laten komen
zonder andere berichten tekort te
doen.
De redaktie streeft ernaar om
maandelijks 14 of L5 onderwerpen
met 3 of 4 foto's in het Beesels
Blaedje op te nemen.
Een belangrijk uitgangspunt is dat
in dit blad uitsluitend over het
kerkdorp Beesel wordt gepubliceerd. Voor een enkel redaktielid
is het wel eens moeilijk om zich
hieraan te houden. In de maandelijkse redaktievergadering wordt
dit lid dan tot de orde geroepen.
Uitgangspunt is ook dat nieuws
vervolg op pagina 2

dat niet eerder de krant ofweekbladen haalde voorkeur krijgt.
lbt nu toe bestaat het gevoel dat
iie jeugd onvoldoende aan bod
kon-rt. Meer dan eens is hierover
.,,an gedachïen gewisseld maar een
oplosslng is hien,oor nt-rg niet
ge.,,onden. Ai met al is de redaktie
tot nu toe tevreden maar het kan
natuuriijk altijd beter. Uw reacties
als lezer van dit blad zijn daarom
welkom. De redaktie hoopt dat
het Beesels Blaedje tot in lengte
van jaren blijft voortbestaan.
Op naar de 50e uitgave.

BAKKER.KRUIDENIER REIJNDERS DICHT
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INLEVEREN BERICHTEN
In verband met de vakanties
verschijnt het Beesel Blaedje niet
ia juli.
Berichten voor de editie van
augustus moeten uiterlijk 6 augustus worden bezorgd op het
correspondentieadres
Bussereindseweg 5 (tel. 474 474t)

À.

De vorige maand heeft bakkerkruidenier Jan Reijnders aan de
Mgr. Theelenstraat definitief de
deur op slot gedaan. Geen van de
3 kinderen had interesse om de
zaak over te nemen.
8 Jaar geleden is Jan op doktersadvies al gestopt met bakken. De
winkel bleef wel open maar nu na
40 jaar gaat hij met zijn vïouw
Trees Reijnders-Peeters genieten
van muziek, de volière envakanties.
Jan Reijnders bespeelt al een
aantal weken het grote orgel in de
kerk en luistert de stille missen op
met zijn muziek. Hij is eenvan de
weinigen die het notenschrift van
Klavarskribo kan spelen.
ZWAAR BEROEP
Na een gedegen opleiding op de
bakkersschool in Wageningen nam
Jan in 1960 de zaakvanzijn vader
en moeder over. Hij kwam er al
gauw achter dat het bakkersvak
een zwaar beroep is. Door de
week's morgens om 5.00 uur
beginnen en op zaterdagom 3.00
uur was heel norma al. Ziekmocht
je niet worden want de klanten
wilden toch brood op de plank.
Reijnders was gespecialiseerd in
chocolade en suikerwerken. Met
Pasen lage de grote chocolade
eieren in de etalage en met Kerstmis de met suiker nagebouwde
kerk van Beesel. Een kunstwerk
waar nachten aan gewerkt was.

MEER DAI{ 1OO JAAR
De volksmond zegt bakker Sjraef
of Jan van Sjraef maar hoe is deze
naam tot stand gekomen? Begin
vonge eeuw was de bakkerij in het
bezit van eea familie Schreeven.
Deze naam werd verbasterd tot
Sjraef. De grootvadervan Jan, Jan
Reijnders, aftomstig uit Broekhuizenvorst, trouwde met de bakkersdochter en nam de zaak over.
In de volksmond is het bakker
Sjraef of Jan van Sjraef gebleven.
Jan weet nog hoe men woeger met
paard en wagen de "buitenwijken"
in Beesel bezocht on de producten
te verkopen. Met collega bakkers
was afgesproken dat niet op
dezelfde dag in dezelfde straat
werd verkochl
Na de oorlog had bakkerij
Reijnders na ta,ribedrijf Simons de
eerste auto in Beesel die paard en
wagen verving.
OPEN IIUILBEEK
Vroeger liep de Huilbeek tot aan
het trottoir naast de winkel. Over
een bruggetje kon je achter de
woning komen. Jan en ï|ees
vinden het nu nog jammer dat de
beek in L96L overkluisd is. Volgens
hen zou het voor de toerist een
attractie zijn: een beek door het
dorp.
De winkel en magazijnruimte
staan nu leeg. "Misschien iets voor
een bloemenzaak", zegt Tiees
Reijnders-Peeters.

RESTAURAT IE KER
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Wandelvierdaagse
Jeu de Boules

ouderenvereniging
Kamp Borkel
Jong Nederland
Avond wieler19 aug
criterium
21 tlm 27 aug Trilliontoernooi
TC't Bronshout
Kermistoernooi
26 atg
15 t/m 23

juli

ROKA

AVOND-

WIELERCRITERIUM
Na het succesvol Nederlands
kampioenschap vorig jaar in het
centrum van Beesel organiseert de

Stichting Wielerpromotie Limburg
op zaterdag 1,9 augustus een
avondcriterium.
De organisatie heeft dit jaar
gekozen voor eeo kleinere omloop. Het paÍcouÍs met start en
finish op het kruispunt Vossenberg-Ruys van Splintersingel
voert verder over de Markt, Burg.
Janssenstraat, Krietheuvel, Hoornpost en Bakheide.
Het programma vermeldt om
17.00 uur de start van de veteranen die een wedstrijd rijden over
50 km. Om 18.30 uur gaan de
amateurs (nieuwe benaming
sportklasse A & B) van start voor
een rit over 75 km.
In deze categorie zalde plaatselijke wielerformatie Ttillion-van
Herten aan de start verschijnen
met Ron Stijns uit Bunde, Leon
Crienen en Rickvan Dijk uit
Baarlo en Martin Teunissen uit
Ysselsteyn. Het is rwijfelachtig of
Marcel van Herten uit Beesel vorig jaar tweede bij het Nederlands kampioenschap deelneemt. Dit is aftrankelijk van
het genezingsprores van een
ontsteking aan zijn ziwlak.
Het inschrijvingsadres is: de heer
H. v.d. Beucken, Berkenlaan 7 in
6088 AM Roggel (tel.0475
492829).
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De restauratie van de
kerkhofmuur v*rrleri ge staag. Het wesïeiijk gedeetrte
van cieze muur is kiaar. bïen
kan nu nog beter zien noe
krcm de muur eeuwen
geleden is opgetiokken.
Inmiddels heeft Frans
Rutten de toegangspoort
onderhanden genomen en
vakkundig gerestaureerd.

Het totaal aan giften voor
de restauratie van de
kerkhofmuur bedroeg op 2
mei: f. 11.385,00. Erwas toen nog
een tekort van f. 5.815,00.
De laaste loodjes wegen altijd het
zwaarst. Giften kan men storten

op bankrekening 105315850 ten
name van de Stichting Beesel en
Haar Toekomst onder vermelding

"kerkhofÍruur".

PIERENAADSHEUKSKE

Vorig jaar hebben enkele bewoners van de Kerstenbergweg zich
het lot aangetrokken van het mini
parkje nabij de tuinbouwloods.
Struiken en bomenwerden gesnoeid, onkruid verwijderd en er
werd een tafel met bank geplaatst.
Hierwerd dan op menige mooie
zomeravond door omwonenden
wat bij elkaar "gewauweld" (gekletst).
Om het geheel wat meer status te
geven werd er een tweede tafel en
bank geplaatst en fraai beschilderd
door een bekende kunstenares,
medebewoonster van de Kerstenbergweg.

Foto: Peter Bors

Ook moest er een naam worden
bedacht en uit de vele suggesties,
waarbij "wauwelhook" en
"leegtoafel", werd uiteindelijk
"Pierenaadsheukske" gekozen.
Waarom deze naam?
Menige oudere Beeselnaar herinnert zich nog de familie Hendriks
die sinds mensenheugenis tegenover dit parkje woonde en in
vroegere jaren de transporten van
goederen - met paard en wagen verzorgde tussen Venlo en Roermond. Zaals zoveel Beeselse
families had ook de familie
Hendriks een bijnaam enwel
"Pierenaad".
vervolg op achterpagina

Waar komt zo'n bijnaarn vandaan?
Deze vloeide voort uit sarnenvoegingen van voornamen van grootvader, vader of zoon, zoals dat
vroeger vaak gebeurde.
Om deze typisch Beeselse bijnaam
niet verloren te laten gaan werd
hiervoor gekozen.
Deze zomer vindt de officiële
opening plaats van dit voor Beesel
unieke buurtinitiatief. De bewoners van de Kerstenbergweg zullen
vaak tot in de vroege uurtjes de

gemeentelijke en zelfs wereldlijke
vraagstukken onderling oplossen
Een Kerstenberger

!

OVERLAST IN HET

VOGETSCHIETEN
Miriam Geerlings uit Beesel heeft
oniangs het vogelschieten van
schutterij St. Georgius en St.
Sebastianus gewonnen. De 17jarige koningin van de schutterij
wist met het 95e schot de vogel
vanzijn troon te halen.
Miriam is vrijwel zeker de jongste
koningin in de geschiedenis van de
Beeselse schutterij. Zij is een nicht
van de vorige schutterskoning.
Bij de jeugdleden haalde Ruud
Mestrom uit Swalmen (10 jr) bij
het 28e schot de vogel naar beneden. De jonge koning was er wat
beduusd van maar jong geleerd is
oud gedaan, luidt het spreek-

woord.

CENTRUM

Het wordt langzamerhand bar en
boos. Dat is wat je horen kunt van
mensen die in het centrurn van het
dorp rvonen . Ze ergeren zich
groen en geel aan de vele overlast
die er in de zomer op zondagavond en nog meer zondagnacht
ontstaat.
Urineren tegen woningen is dan
een van de kleinere vorÍnen van
overlast om van de rest nog maar
te zwijgen.
Wat de bewoners in het centrum
vooral stoort is het gebrek aan
voldoende toezicht van de politie.
En als dit politietoezicht er wel
zou zijn en als zodanig herkenbaar, dan werkt het ook niet.
Immers de jeugd heeft in de gaten
dat, wanneer er politietoezicht is,
het verstandig is om je even gedeisd te houden.
Nu is Beesel zeker niet de enige
plaats waar overlast wordt verooÍzaakt door jeugdig uitgaanspubliek.
Op een aantal andere plaatsen is
gebleken dat politie in burger een
oplossing kan zijn om raddraaiers
ter plaatse in de kraag te vatten.
Vooral in de nachtelijke uren blijkt
dat prima te helpen.
De zomer is weer begonnen en de
mensen in het centrum hebben er
recht op, datzij van de overlast
verlost worden. Voor de politie
wacht hier een belangrijke taak,

WANDEL.
VIERDAAGSE
Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7
juli wordt voor de zevende keer
een wandelvierdaagse gehouden.
De organisatie is in handen van

het wandelcomité avondvierdaagse
Beesel, dat bestaat uit afgevaardigden van carnavalsvereniging de
Drake, harrnonie St. Gertrudis en

voetbalvereniging Bieslo.
De deelnemers kunnen telkens
een andere route afleggen: naar
keuze 5, 1-0 of 15 km. De wandelingen beginnen en eindigen op
sportpark de Solberg aan de St.
Antoniusstraat.
De starttijd is dinsdag tot en met
donderdag tussen 17.30 en 19.00
uur. Vanwege de huldiging en het
defilé kunnen de wandelaars
vrijdag vanaf 16.30 uur vertrekken.
foto: Peter Bors

VAKANTIE
BEESELSE

ONDERNEMERS
juli

Peter Bors

l juli

Fotografie

12 aug.-19 aug.

Marjo Rutten
huish. art.

7 juli-25 juli

Bakkerij Janissen

10

juli-22 juli

v.d. Borst

17

juli- 4 aug.

I( Winkelmolen

17

juli-29 juli

goudsmid

14 aug.-L9 aug.

Frits Fashion
Hairshop

18

juli- 4 aug.

Tiillion b.v.

21

juli-28 juli

- 15

Bouwbedrijf

Bakkerij v.d. Berg 24 juli- 5 aug.
Slagerij

Killaars

24

jdi- 5 aug.

Annelies Wilms

voetverzorging 24juli-13aug.
Electro
Dré Bergs

16 sept-23 sept.

Doorlopend geopend:
Rabobank Markt
RoRo Computerware Markt
Hoeijmakers Assurantiekantoor bv
Delissen Groenten en Fruit.
Op l6 juni werd een tractor van Jan
Delissen door branci verw-oest.

