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Begonnen ln een tuinhuisje 

Oud-kompel vestigde 
~ fabriek in Bingelrade 
n BINGELRADE, 28 M.1i. (Eig. red.) I toen te hulp gesneld. In een klein 
6 · · 1 in B" 1 tuinhuisje dat in een groot we•land De 38-Jarige Sef Keu IJl. Inge - 1 g is Keulen slechts in het bezit 
,t rade alom bekenà, i!i "n doorzetter. v~n een gereed&cllapskistje, gestart 
g Dat is komen vast te .W.an toen det:e met zijn eer9te werk. 
,t stoere boerenzoon oM zijn leverut-
1 verllaal verleide. Sef Is momenteel 

eigenaar van een klelA fa.briekje a.a.n 
de •aath. da.t zijn •peeia.llteit heeft 
in het leveren va.n winkel- en ea.fé
lnterleurs. Menige ebfque bar in 
Lknburr lP talrijke rrote ba.zars en 
winkels prijken me$ een Interleur 
afkomstig uit Bingelrade. 

Se1 Keulen is oorspronkelijk mijn
werker van be.roep. Meer dan tien 
ja<l'!" hanteerde hij alls houwer de at
houwhamer in de ondergrondse wer· 
!ren van St&atsmijn litmdrik. Onmid
dellijk na de bevrijQ.1ng besloot hij 
baven.gronds zijn boterham te g.aan 
ver4ienen. J\ls 30-jarige man meldde 
hij ~oh bij de Ambachtsschool te 
Heerlen voor een ITIEIUl>elmakeracur. 
sus, kon be~innen toell de cursus 
reeds 7 maa.nden aqn de gang wa,s, 
maa·r wist desondal1llui toen op het te 
!CmcH1oven gehouden exiiB'llen het IQ 
rel ~rd.e diplo~ v;m meester
meubelmaker te verwerv-. Set, d4e 
behalve de lagere school verder no()()j,t 
een anQ.ere school ha.à dOQrlopeQ, 
heeft om dit te bereldc:en moeten 
blokken "als een beest", 1,0813 hij het 
zelf uitdrukte. Eenmaal i.n het bezit 
v~tn de nodige papieren heeft hij met 
grote onvt!'T?ettelijkheid zijn plannen 
doorgeaet. Sef wilde een .. UI!Ik" !!Ie· 
gii1JI'len. Lief.<;t in 13-ingelrad.e ulf. 
want aan dit dorpje heeft hij J;ijn 
hart ver~nd. Aanvanlutlijk lulde bet 
niet erg. J:r was in Bingelrade Mr
gena een behoorlijk JebQuwt1e te 
vinden waar de onderneming :rou 
kunnen ~rten. Een P>OOe vriend is 

ONDER BOERDERIJ·POORT 

Weken en weken beeft hij van 
zonsopgang tot ZOJlB()Ildergan.g - er 
was geen electrisoh licht aanweeig -
gewerkt aan zij:n eerste proe'Ve van 
bekwaamheid. De aflevering werd 
een succes. LangzameThand begon
Qen de or~rs vanuit geheel Zuid
LIIfJllburg l>innea te kamen. Verande· 
rj,n,g van werkplaat.ti was drin&Md 
rwod<7.;i·kelijk. Maar nergens 1-n ·héel 
l'lingelrade wa~~ een pl.clQe te vin
~ waar Sef zijJI talrij·ke orders wu 
kunlll!n uitvoen!ll. Uiteindelijk is hij 
toen maar gaan werken onder de 
grote poort van een boerderij. Ook 
üi:t kon geen definitieve op.l.os.sing 
ziJn wanot in de liiJmer wandelden de 
kippen rustig door zijn geïmprovi
~rde werkplaats terwijl in de win
ter de ijz.ige k.Qude het werken 
practisch onm~lijk maakte. Weer 
llóOOht Sef naar iets anders. Een kle:n 
l!fdak ergens op een boerenh~f was 
aijn derde 9tandplaats waar biJ rurm 
7 ~oden lang heeft gewerkt. Ein
~ijk, nu ruim :1 jaar geleden, kwam 
er eten pand vrij aan de Raath te 
l:ttnaelr!We. Hier kon hij zich dcfini· 
t-iet ifl«alleren. Geleidelijk aan wer
d-en de nodige machinerieën aange
schaft, kwamen verschillende wer
kers de "baas" helpen en kwam :ain
g~rade'li nieuwe ind'l!Strie op toeren. 

R1.llim vtM~rtien da.gen geleden is naast 
de k~ maohj.ne·hal een grote 
ma~..tJ.al gebouwU. Het gehele 
~ 1.11 van de 11rond af opgebouwd 
on«J.r leiding van Keulen 7-E!lt die te· 
recht trets is &p zijn nieuwe aan
winst. 
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