Viel…
Eindelijk is het zover, het dorpsdeel Viel is benoemd tot bebouwde kom van Bingelrade.
Eindelijk heeft de Gemeente dit stukje Bingelrade ontdekt. Mannen van openbare
werken van de gemeente Onderbanken plaatsen op een vroege ochtend in September
2001 het blauwe bord "Bingelrade, gemeente Onderbanken".
De blonde Aquatainers van de fam Otermans naderen nieuwsgierig de afrastering en
slaan deze voor hun niet alledaagse activiteit van dichtbij gade.
Zij zijn de eerste getuigen van deze daad van de overheid waarmee de status van Viel
nu definitief is bepaald. De uitzonderingspositie die Viel als buitengebied van Bingelrade
had is nu opgeheven. Het stukje 'niemandsland' tussen Doenrade en Bingelrade,
geboortegrond van muzikanten als Lei Heunen en Pierre Heylands en waar Zefke
Gelissen in de jaren dertig de bevolking de stuipen op het lijf joeg met zij nachtelijk
geschreeuw over dood en verderf.
Zefke was een markant dorpsfiguur, een soort kluizenaar die zijn onderkomen had in
een schuur naast de boerderij met als huidige bewoners de familie Rohs-kleuters. De
schuur is thans verbouwd tot woonhuis. De nacht bracht hij door in een gat in de lemen
vloer, zijn dekens bestonden uit juten zakken waar vlooien een welig onderkomen
hadden. Overdag hielp hij de boeren in de omgeving op het land. Waar hij zich ook mee
bezig hield was het zogenaamde 'ter lijke bidden'. Dit was een gebruik dat bij overlijden
van een parochiaan men langs de deur ging om mede te delen dat er iemand overleden
was, er werd dan gebeden voor de overledene.
Mensen die Zefke gekend hebben beweren dat eten niet aan hem was besteed, hij was
dan ook zeer tenger van postuur. Kleding kreeg hij van mensen in de buurt. Toen Zefke
stierf en de toenmalige pastoor Gorissen de overledene in de schamele bedstee de
laatste sacramenten toediende werd meneer pastoor besprongen door honderden
vlooien die sinds het overlijden van Zefke de lichaamswarmte moesten ontberen en hun
toevlucht zochten bij de Pastoor die daarna leed aan een hevige jeukaanval.
Viel was ook het domein van enkele boeren families die elkaar herhaaldelijk in de haren
vlogen. De aanleiding was meestal de grenssteen van de akker die door een van
beiden weer eens was verplaatst hetgeen leidde tot hevige ruzie.
Wij kinderen die tijdens de vakanties bij de boeren op het land gingen aardappelen
rapen, met als beloning een bord pap, genoten dan van de hilarische scheldpartijen
tussen de boeren zonen Nol en Wiel. Het jachtgeweer werd hierbij menig maal als
bedreiging uit de kast gehaald. Nol had het jachtgeweer altijd bij de hand. Als de jeugd
na schooltijd zijn 'appelewei' weer eens belaagde schroomde hij niet daadwerkelijk een
schot hagel af te vuren, in de lucht natuurlijk. Tijdens het ploegen van de akker had Nol
het jachtgeweer altijd geladen achter op zijn trekker staan, gereed om te kunnen
schieten als stropers én wild zijn pad kruisten.
Op een dag viel zijn geweer van de trekker en kwam klem te zitten tussen de messen
van de ploeg. Pogingen om het geweer te verwijderen werden hem fataal, het schot
ging af. Een deel van de lading trof hem, hetgeen leidde tot hevige verwondingen aan
zijn gelaat.
Ooit woonde in Viel zakenman Ad Paes, momenteel woont hij in Maastricht en is
eigenaar van een kasteel. Met recht noemt hij zich dan ook kasteelheer. Hij liet zich
recentelijk kronen tot opperkoning van Ghana. Voortaan zullen ook in Viel dezelfde
regels gelden als in de rest van Bingelrade. Men zal zich ook in Viel aan de maximum
snelheid moeten houden, drempels en bloembakken zullen het verkeersbeeld gaan
bepalen en verkeer van rechts krijgt voorrang.

Viel behoort nu tot de bebouwde kom
van Bingelrade. De infrastructuur zal worden verbeterd en het bestemmingsplan en de
grondprijzen zullen worden aangepast; er zal in de toekomst gebouwd mogen worden.
De weg naar Doenrade zal eindelijk geschikt worden gemaakt voor doorgaand verkeer
hetgeen de ontsluiting van Viel, in Westelijke richting, ten goede komt. In Noordelijke
richting zal de Vielderweg, nu in gebruik als inrit door de fam Leemans, heropend
worden, in Oostelijke richting zal het Winkelpad worden verbreed. Vergeet niet dat de
slechte toegang naar Viel ooit een struikelblok was bij plannen voor een aan te leggen
golfbaan.
Sluimerende initiatieven van investeerders kunnen nu misschien opnieuw worden
geactiveerd, Bingelrade zou in de toekomst wel eens kunnen uitgroeien tot de zoveelste
golfgemeente in Limburg.
In het laatste deel van dit verhaal heeft de fantasie zijn vrije loop, het zijn niet meer dan
verzinsels die vaak de gesprekstof vormen van de 'hangenblijvers' na de repetitie van
de Harmonie op de Maandagavond.
Viel zal altijd een buitengebied blijven waar landelijkheid niet zal worden opgeofferd aan
verkeer en moderne spelletjes als golf, hooguit zal er ooit een 'jeu de boule baan'
komen.
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