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Het internet is zo vluchtig. Dit boek kun je vastpakken 
en brengt oude verhalen weer tot leven.
Frans Douven
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De Pietsjlamp
In de rubriek ‘De 
Pietsjlamp’ zet De 
Beekdaeler bijzon-
dere personen of 
gebeurtenissen in 
de schijnwerpers. 
We belichten ze met 
onze Pietsjlamp. 
Deze week buurtver-
eniging Oppeven 2 
(spreek uit Òppevun) 
uit Oirsbeek, dat 
binnenkort haar 
50-jarig bestaan 
viert. 

Oirsbeek Buurtvereniging Oppe-
ven2 is trots op haar rol als ‘cement’ 
van de buurt. ‘De huidige samen-
leving is versplinterd. Toch hebben 
mensen, juist door die individua-
lisering, steeds meer de behoefte 
om ergens bij te horen.’ Met 300 
leden en zo’n 15 activiteiten per jaar 
draagt Oppeven2 een belangrijk 
steentje bij aan de lee� aarheid 
in de wijk. Vanaf de plek waar het 
vijftig jaar geleden begon, roept het 
feestcomité alle huidige én vroege-
re buurtbewoners, lid of geen lid, 
op om het gouden jubileum samen 
te vieren op zaterdag 31 augustus. 
Lokatie als vanouds: de weide ach-
ter de boerderij aan de Provinciale 
Weg 41 in Oirsbeek.

Het begon allemaal met het Gouden 
huwelijk van het echtpaar Beugels op 
23 augustus 1969. De buurt toonde 
weinig animo tot het versieren van 
hun pand, de hierboven genoemde 
boerderij. Dit tot grote onvrede van 
enkele omwonenden, die deze taak 
alsnog op zich namen. Na de feeste-
lijkheden werd besloten dat de gezel-
ligheid en saamhorigheid in de buurt 
beter kon. In de zelfgemaakte bar van 
het vakwerkhuisje naast de boerderij 
werden de eerste plannen gesmeed 
tot het oprichten van een buurtver-
eniging.

Activiteiten voor jong en oud
Door de jaren heen zijn er tal van 
terugkerende activiteiten ontstaan, 
zoals het jaarlijkse Weiefi eës aan het 
einde van de zomer, het buurttre� en 
waarbij een 6 tot 7 gangen diner ge-
kookt wordt voor soms wel 50 perso-
nen, wandel- en fi etstochten, creatie-
ve middagen en een uitje met en voor 
de kinderen uit de buurt. Hoogtepunt 
en een belangrijk evenement dat zorgt 
voor veel verbinding, is het carnaval. 

‘Elke vijf jaar organiseert een van de 
vijf buurtschappen het plaatselijke 
jeugdcarnaval en levert dan ook de 
prins of prinses. Daarna zien we vaak 
een toename in het ledenaantal. Deze 
activiteit brengt mensen echt samen,’ 
vertelt Mireille Brinkman, penning-
meester van de club. ‘In dit voor ons 
zo belangrijke jubileumjaar waren wij 
weer aan de beurt en dat maakte de 
cirkel helemaal rond!’

Kroniek
Tijdens het brainstormen over de sa-
menstelling van het jubileumweek-
end, ontstond de behoefte om ‘iets 
tastbaars achter te laten’. Dat werd de 

Kroniek, een 192 pagina’s tellend boek 
boordevol foto’s, verhalen en historie 
over de wijk en de buurtvereniging. 
‘Het internet is zo vluchtig,’ is Frans 
Douven van mening. ‘Dit boek kun je 
vastpakken en brengt oude verhalen 
weer tot leven.’ Dat het idee een schot 
in de roos was, blijkt uit het feit dat 
alle 150 exemplaren reeds zijn uitver-
kocht. 

Meer informatie over de buurtver-
eniging en het jubileumfeest is te 
vinden op www.oppeven2.nl. Aan-
melden voor deelname aan het feest 
graag uiterlijk 21 augustus 2019 via 
jubileumcommissie@oppeven2.nl.

Buurtvereniging Oppeven 2 
viert 50 jaar verbinding

Iedereen is welkom 
op 31 augustus: 
huidige en voor-
malige bewoners 
van Oppeven, wel 
of geen lid van de 
buurtvereniging.

De feestcommissie ‘50 jaar buurtvereniging Oppeven 2’  met van links naar rechts: Wiel Scha� ers, John Neelis, Frans Douven, 
Bertus den Brinker, Theo O� ermanns, Pierre Boymans, Lucienne Hermans en Mireille Brinkman. Tekst en foto Katja Waltmans

Lindelaufer Gewande 26, Voerendaal - Tel. 045 - 575 22 30
Henk Baadjou               www.apkbaadjou.nl

Zonder afspraak van ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur

Neutrale autokeuriNgeN
Klaar terwijl u wacht!

• keuringen zonder afspraak
• Bij afkeur geen kosten

Ook voor
diesels en

bedrijfsauto’s

BaAdjou
    P
      Keuringen
• Keuringen zonder afspraak
• ”Gratis” voorkeuren
• Klaar terwijl u wacht!

Ook voor diesel en 
bedrijfsauto’s,

olieverversen mogelijk

06 5354 1421www.stukadoorsbedrijfnievelstein.nl
info@stukadoorsbedrijfnievelstein.nl

badkamer | toilet
incl. electra & sanitair

tegelwerk
timmerwerk

STUKWERK
van o.a. wanden & plafonds 

RENOVATIE VAN

spachtelputz
cementwerk
latexwerkzaamheden
behangen

AANBIEDING
Tegen inlevering van deze bon
APK keuring voor € 25,-

1 bon per persoon. Geldig tot 1-1-2020

www.autobedrijf-ha.nl
045-5640214   Molenvaart 3, Brunssum
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Kunstgebit | 

een gebit op 

maat 

Kerkstraat 412a  Brunssum    Tel: 045-5211397 

      

U kunt bij ons terecht voor: 

Vrijblijvend advies en informatie 

Kunstgebit 

Klikgebit 

Reparaties en correcties

www.ttlrothkrans.nl
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U kunt bij ons terecht voor:
- Vrijblijvend advies en informatie

- Reparaties van uw huidige gebitsprothese
“klaar terwijl u wacht”

- Opvullen van uw prothese
- Nieuwe protheses “klikgebit”

- Gebitsbeschermers “Sport” Knarsplaatje

Kerkstraat 412a • Brunssum (ingang 
aan Dorpstraat) • Tel: 45 - 521 13 97

www.ttlrothkrans.nl • info@ttlrothkrans.nl


