
Begonnen in een tuinhuisje 

Oud-kompel vestigde 
fabriek in Bingelrade 

BINGELRADE, 28 M.1i. (Eig. red.) 1 toen te hulp gesneld. In een klein 
De 38-J·arige Sef Keul•Jl.. in Bingel- tuinhuisje dat in een gr:oot weiland 

lag 18 Ke-ulen, slechts m het bezit 
rade alom bekend, Î!i Nn doorzetter. van een gereedach,apskistje, gestart 
Dai is komen va.si ie •an toen dese met zijn eer&te werk. 
stoere boerenzoon OM zijn leverut
verllaal verleide. Sef Is momenteel 
eigenaar van een klela fa.briekje a.a.n 
de •aath. dai zijn ~iallieit heeft 
in het leveren van winkel, en eafé
inierieurs. Menige ebtque bar in 
Limlmr, ep. talrijke rrete ba.zars en 
winkels prijken met een inierie11r 
afkomstig- uit Bing-el"'4ie. 

Sef Keulen is oorspronkelijk mij,n
w,erker van beroep. Meer dan tien 
jaa<r :han,teerde hij als houwer de af
bouw-hamer in de ondergrondse wer· 
ken van Staatsmi}n Hlmdrik. Onmid
dellijk na de bevrijding besloot hij 
boven.gronds zijn boterham te gaan 
verqienen. Als 30-jarige man meldde 
hij wàoh bij de Ambachtsschool te 
Heerlen voor een rneul>elmakerac,ur. 
su11, kon beg;innen toen de cursus 
reeds 7 maa,n,den aq.p, de g~ WlUI, 
ma.i:r wi&t desond;.,n,q roçq op het te 
li:iri,cH1oven g,e,bouden exlli'Mn hi:lf; iq 
t.el ~rde diplo~ nn ~
meubelmaker te verwervst1. Set, d4e 
behalrve de lagere school verder nooit 
een a.n<!,ere sohool had dOQrlop,en, 
heeft om dit te bePel,ken moeten 
blokken "als een beest", r,,oob hij het 
zelf u;i.~kte. Eenma4l i.n het bezit 
v11,11. de nodige papieren heeft hij met 
grote onve.r7ettelijkheid zijn plimnen 
doorgewet. Sef wilde een "iaak" l!!.e· 
gimien. Lief.st in f!,ingelra(le 'ltllf, 
want aan dit dorpje h~ft hij •ün 
hart verJN!:nd. Aanvankelijk lukte heit 
niet erg. :J&I- was in Bingelrads Nl!f
gens een behoorlijk ~wtJe te 
vinden waar de onderneming zou 
kuninen !'ltarten. Een p)ede vriend is 

ONDER BOERDERI.J·POOlt.T 

Weken en weken beeft hij Vall 
zonsopgang tot ~l'@ang - er 
was geen elect.risoh üoht aanwezig -
gewerkt aan zijn eerste proeve van 
bekwaamheid. De afle-vering werd 
een succes. Langzamerhand begon
Qen de orders vanuit geheel ZU,id. 
Llifniburg binn,ea te komen. Verande
r!.nig van werkplaats was drin&Md 
~kelijk. l\faar nergens 1-n ·heel 
J:lingelrade wa11 een pl,ekje te vi:n
d!Nl waar Sef zijri talrijke orders zou 
kunnen uitvoerep.. Uiteindelijk is hij 
toe,ri maar gaan werken onder de 
grote poort van een boerderij. Ook 
üit kon g,een defin.itieve op,lo$.ing 
ziJn want in de :,pmer wandelden de 
kippen rustig door zijn. geïmprovi
~rde werkplaats terwijl in de win
tier de ijz.ige koude het werken 
practisch onmogelijk maakte. Weer 
1,ooht Sef naar iets anders. Een kle:n 
llf<iak ergens op een boerenhof was 
1Lij111 derde stam:lplaats waar hij Nim 
7 ~,den lang heeft gewerkt. Ein
delijk, nu ruim 2 jaa:r geleden. kwam 
er ~n pand vrij aan de Raath te 
Bmgelrw. Hier kon hij zich ddini· 
t,iet Îf\11Qlleren. Geleidelijk aan wer
d.aq de nodige machinerieën aange
schaft, kwamen verschillende wer
kers de "baas" helpen en kwam Bin
gelrade'II nieuwe ind!UStrie op toeren. 

Rl.llim veertien da.gen geleden is naast 
de k,~ mad:tj.ne· hal een grote 
ni.e~-bal gebouwd. Het gehele 
~ ia van de 11rond af opgebouwd 
Ol!ffl leiding van Keulen ..elf die te
recht ~ts is &p :z.ijn nieuwe aan
winst. 
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