
Halfweg Roermond—Venlo, op

het kruispunt van de Rijksweg

Maastricht—Nĳmegen en de

„Oude Ä'eulse Baan" van Kessel

naar Keulcn, ligt het industrie-

dorp Reuver, 3 km verwijderd

van het rustig langs de Maas

verscholen liggende dorpje Bee-

_ sel. samen vormende de gemeente

. Beesel.

Beesel wordt reeds genoemd in

de oude‘ geschiedenis als „Bese-

len" en „Bieslo“ en het blijkt ook

uit de opgravingen van fragmen-

îen aardenerk nabĳ de „Donder—

berg", .‚lValsberg" en ‚.Berken"

dat hier vroeger een Romeinse

nedei:crting moet :ijn geweest.

Op het einde der 7e eeuw. toen

de H. H'illibrordus en de H.

. Laivihertus het evangelie verkon-

. r“ digden. :ou, volgens de overleve-

 

ring, het vroegere Ivaclithuís aan

_; de Oost:ijde van de Maas, gelegen tegenover liet trotse

la kasteel Kessel, het ‚.Casirllnm Menapiorum der Ro-

l? nieinen". veranderd zĳn in een Christenkapcl. waarin

' de H. Plechelnius :elfs meermalen de H. [Mis gelezen

:eu hrhhen. Tot in de ”de eeuw moet de:e kapel als

para: ‘ekerk. van Beesel gediend hebben. Thans staat

V op dam plaats nog het 5L Lambertus—kapelletie, ge—

n; moderniseerd, gedeeltelĳk nog opgetrokken uit dikke

keistenen, overblĳfselen van het oude wachtliuisl Uit

deze kapel, :oals gezegd eerst parochiekerk van Bee—

sel. is naderhand de parochie Reuver gegroeid, die bij

A het bouwen van de 5:. Lambertuskerk (opgetrokken

.ì uit baksteen. siniĳk Gotisch, :uiver naar Noordduitse

’„M trant} in i634 tot a[:onderlijkc parochie werd ver-

" 'v Ü lieven.
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Het wapen der gemeente Beesel ĳndr een schild

Â- i‘an la:nur‚ beladen met eenen draak van goud, getongd

Het: geklaumd van keel" {aldus KB. van 17—9-1852. no.

' H) vindt zijn ontstaan :eer :eker in de legende van

de [À—eselse draak. een folkloristisch spel dat om de

:even jaar te Beesel opgevoerd wordt en telkens dui-

:end(-n mest—houw?” trekt naar het anders :0 Slttu"

,‚Bicslo aan die Muese".

ln 1.336 tt’lde Reuver. mede omvattendr de gehuch-

ten Ollenbeek en Leeuwen, totaal 512 :ielen. In 1900

u'as dit aantal ongeveer verdubbeld. Thans, dank zij
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De Kroon oxcrwoog. dat de “’egenwel omlrenl degene,

dze de onderhoudxplicln heelt van een weg waartoe volgens

art. IS. lid 3. der we! mede liet onderhoud van een tot die

“eg behorende berm ol l'ICI’nlSlOOl behoort. voorzover het

oude oud van de berm of hermslool dient (en behoeve van

de ins: houding en de bniikìianrheid van de weg en voor’

:mer het onderhoud niet. uit welken haalde ook. lot de

verphrhlìngm van anderen behoort. regelen stelt. waarvan

     

    

de kleiuiureníndustrie, met drie

grote greswaren-‚ 2 dakpannt'n—

en l bloempottenfabriek. telt

Reuver ongeveer 4500 :ielen.

tegenover Beesel met. :ijn ge-

huchten Busscrcind en Rijkel

1500. '

Te Beesel treft men behalve

een kleiurarenfabriek nagenoeg

geen industrie aan. De bevolking

leeft hier hooldzakelĳk van land-

en tuinbouw cn fruitteelt.

Door de oorlog is er een grote

terugslag ontstaan in de opbloei

der gemeente. die in de xruurlinie

heeft gelegen van September i944

tot Maart 19-15.

Thans wordt evenwel met man

en macht gewerkt om de achter-

stand in te halen. Volkshuisves-

ting en volksgezondheid, die

steeds de speciale zorg van het

gemeentebestuur hebben gehad (getuige de‘ invoering

reeds in 1926 van een gem. bonremedie/regeling.

waarbij arbeiders en middenstanders onder gunstige

voorwaarden van de gemeente geld konden krĳger:

onder ie lig/Kitliceair verband en van welke regrling

vóór de oorlog door ruim 80 bouwers lm‘tí'l gebruik

gemaakt) werden na de oorlog terstond {link ter hans

genomen. Tot op heden werden reeds gebeuren? o] :ijn

nog in aanbouw: 23 noodwoníngen. 20 meningwctivo—

ningen. 88 woningen krachtens de {inancierìngsrege-

ling 19-147 aangepast aan credietverlcning door gemeente

en bouwspaarkasscn.

Naast de scholen voor lager onderwijs is er een

U.L.O.-school en een Ianclbonwhuishnndschool voor

meisjes. een avond—1 ‚'verhcids- en een fruitteeltselvnol

voor jongens, terwĳl studietoelagen kunnen verstrekt

worden aan lW.T‚S.—ers en ambachlssoholieren.

Behalve dat de gemeente bij uitstek geschikt is voor

vestiging van industrie, is zij dank :ij haar mooie om—

geving ook een zeer aantrekkelĳk I ’intieoord. Het

kasteel Walerloo met het vroegere jachthuis Heiden—

hí‘im, de onmiddellijke omgeving van het dorp Beesel

‚met :ijn {lijd k -.- .dcrlx'ry.

de Walsberg. een h jke heuvelrug tussen Beesel er:

Rmucr. uitlopend in „de Berken". de omgeving van het

‚.Fot‘kehmeck" en de oude watermolen Rmxlxnstcin.

:ù verschaffen de tourist weken van genot.
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hij gemeentelijke verordening niet kan worden nlgeweken.

en dat ingevolge art. 57 dier wel aanvulling dier regelen

door de gemeente niet gumrlould is. Zĳ was voorls van

mrniug. dut de VVem-n'wet. de namenli- niet de bevoegd—

heid verleende oxn’de op haar rustende onderhmulsplithr

aan private personen over te dragen. Ten sloue wees zi;

op de am. 267 en 263 der gemeentewet op grond waarvan

het onderhoud der sloten een last zou zijn. die niet bij

543.

 


