
Maar een idee hebben voor een 
Zjwamer Gezet is één, zorgen dat uit-
eindelijk deze eerste uitgave in de brie-
venbus valt is – zoals onze zuiderburen 
zouden zeggen – “een ander paar mou-
wen”. We zijn blij dat een aantal men-
sen gehoor heeft gegeven aan onze 
oproep om als redactielid de opzet, 
inhoud en vormgeving van de Zjwamer 
Gezet gestalte te geven.
Voor de Dorpsraad Swalmen is de 
Zjwamer Gezet – naast onze Face-
bookpagina en website – ook een goed 
medium om onze activiteiten en pro-
jecten onder de aandacht te brengen 
van de Swalmer inwoners. Inmiddels 
bestaat de Dorpsraad 6 jaar, en sinds 
2014 heeft de Dorpsraad de beschik-
king over een door de gemeenteraad 
van Roermond toegekend budget 
waarmee we allerlei activiteiten en pro-
jecten kunnen (laten) uitvoeren die de 
leefbaarheid van Swalmen ten goede 
komen. Deze Zjwamer Gezet is daar 
een voorbeeld van.

Hieronder een greep uit de projecten 
en activiteiten de afgelopen jaren:
> Op meerdere plekken in Swalmen is 
de omgeving verfraaid of verbeterd, zo-
als wandelpad de Beet; wadi/speelterrein 
bij de Robijn; Heier kepelke; jeu de bou-
lesbaan bij St Jan Baptist; nieuwe bloem-
bakken en banieren in centrum Swalmen 
(in samenwerking met de ondernemers 
verenigd in BIZ-Centrum); voorterrein 
Beeckerhof (in voorbereiding).

> In het voormalige gemeentekantoor 
aan de Markt is een Laeskamer annex 
ontmoetingsruimte en Servicepunt ge-
realiseerd die 4 dagdelen per week is 
geopend. Bezoekers kunnen er (gratis) 

een boek lenen, de krant lezen, een 
praatje maken, en ze kunnen er terecht 
voor informatie op sociaal-maatschap-
pelijk terrein. Ook zijn er “cursussen” 
gegeven op het gebied van computer- 
of iPad gebruik; en tegenwoordig wordt 
elke dinsdagochtend door liefhebbers 
Canasta gespeeld.
Ook het gemeentelijk gebiedsteam (oa 
wijkagent, stadstoezicht, wijkregisseur) 
maakt gebruik van de Laeskamer voor 
overleg, en de wijkagent houdt er elke 
dinsdagmiddag spreekuur.

> De werkgroep SJOEZ (Samenwir-
kende Jóngere OEt Zjwame) organi-
seert allerlei activiteiten voor jeugdigen.

> Via het project “Actief in je buurt” 
kunnen kleinschalige initiatieven finan-
cieel worden ondersteund. Inmiddels 
hebben bijna 20 initiatieven een beroep 
hierop gedaan.

> Organisatie van diverse bijeenkom-
sten (Nieuwjaar; receptie voor Swalmer 
gedecoreerden; themabijeenkomsten 
rond bijvoorbeeld dementie; veiligheid 
etc).

Al deze projecten worden gedragen en 
uitgevoerd door vrijwilligers; in verschil-
lende werkgroepen vormen zij samen 
het fundament van de Dorpsraad. Zon-
der hen zou de Dorpsraad zijn bestaans-
recht verliezen. Hen past veel dank.

Ik hoop van harte dat deze Zjwamer 
Gezet bij u in de smaak valt, en dat er 
nog veel uitgaves mogen volgen. n

Wim Suilen, 
Voorzitter Dorpsraad Swalmen

Wijkspreekuur Swalmen

Inwoners in Swalmen, Boukoul 
en Asselt kunnen al enige jaren 
een beroep doen op het wijkteam 
Swalmen. Daarin zitten onder 
andere de wijkagent, de wijkboa, 
Zorgteam en de wijkregisseur 
van de gemeente. Het wijkteam 
houdt het wekelijkse spreekuur 
in het Servicepunt Swalmen (het 
voormalige gemeentehuis aan 
de Markt).

Wanneer en waarvoor kunt u 
terecht bij het wijkspreekuur 
van de wijkagent en wijkboa? 
Tijdens dit wijkspreekuur kunnen 
bewoners terecht met vragen over 
onveiligheid gevoelens of onveilig-
heid vermoedens, of andere vragen 
over veiligheid en leefbaarheid. 
U bent welkom elke dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 15.30 uur in het 
Servicepunt Swalmen aan de 
Markt 3 in Swalmen.

Wanneer en waarvoor kunt u 
terecht bij het inloopspreekuur 
van het Zorgteam? 
Tijdens dit inloopspreekuur kunnen 
bewoners terecht met zorgvragen 
zoals gezondheid, wonen, werk, 
dagbesteding, vrijwilligerswerk, man-
telzorg of overige dagelijkse dingen. 
U bent welkom de 1e donderdag van 
de maand in St. Jan Baptist aan de 
Neerstraat 1 en de overige donder-
dagen in Servicepunt Swalmen van 
14.00 tot 16.00 uur.

Telefoonnummers 
14 0475 of 0475-359101: 
Afdeling Stadstoezicht Roermond. 
112:
Politie bij heterdaad/(bloed)spoed 
en verdachte situaties. 
0900-8844:
Politie bij overige zaken en vragen 
(b.v. stand van zaken aangifte). 
0800-7000:
Meld Misdaad Anoniem.
14 0475:
Gemeente Roermond voor 
meldingen in de openbare ruimte.

De Dorpsraad vertelt...
Wie zou er nu zitten te wachten op de Zjwamer Gezet? Wie leest er nu überhaupt 
nog een krant in een tijd waarin Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale 
media voor menigeen de belangrijkste informatiebronnen zijn. En trouwens, 
we hebben (of moet ik inmiddels zeggen: hadden) toch ook nog ’t Zjwaemke?
Ondanks, of misschien wel juist vanwege het bovenstaande heeft de Dorps-
raad Swalmen het idee opgevat om een eigen “krantje” uit te geven. Niet per 
se in de plaats van hetgeen er al is, maar eerder als aanvulling daarop. In elk 
geval minder vluchtig en minder gericht op de waan van de dag dan de sociale 
media, en met een meer “Zjwaams karakter” dan ’t (voormalige) Zjwaemke.

December 2019 1

Zjwamer



In gesprek met de Herman Snackers (Strabag), Rob Roosenboom 
(voorbereiding en realisatie), José de Léon (directie) en John Heffels 
(toezichthouder) namens de Gemeente Roermond.

Groot Onderhoud Stationsbuurt 

Waar gaat dat regenwater naar toe? 
Dat zakt uiteindelijk in de grond, want de 
afvoerbuis is poreus. Daarmee helpen 
wij mee om het grondwaterpeil op peil 
te houden. In de oude situatie verdween 
al dat regenwater in de riolering. Dan 
hebben we nog PVC pijpleiding (16 x 
500 cm) die fungeert als riolering. Ook 
worden circa 50 nieuwe afvoerputten 
geplaatst. Dan hebben we het nog niet 
gehad over de kolken, 1000 trottoirban-
den, legio stoeptegels en opvulzand. 

Waarom eigenlijk geen klinkers in 
plaats van asfalt? 
Die afweging is inderdaad aan de orde 
geweest. De klimaatverandering ver-
oorzaakt verdroging. Onderzoeken 
hebben aangetoond, dat afzonderlij-
ke opvang van regenwater (via asfalt 
rechtstreeks in de put) meer effect 
sorteert, dan absorptie middels klin-
kers. Asfalt is daarnaast ook nog eens 
veel stiller. Qua veiligheid wordt ern-
stig rekening gehouden met mogelij-
ke risico’s. De helm is veelal verplicht 
(denk bijvoorbeeld aan de draaicirkel 
van graafmachines).
Op grotere diepte is het gevaar van 
instorting groot en maakt men gebruik 
van een zogenaamde stalen bekisting, 
waarbinnen het safe werken is. Deze 
wordt na gedane zaken doorgetrokken 
naar de volgende fase in de straat. Bij 
de direct betrokkenen horen zeker de 
omwonenden. 

Wat moet er gebeuren? 
Het bestaande riool, de kolken en de 
huisaansluitingen van de Stations-
buurt worden vervangen. De Stations-
buurt omvat de straten: Hoogstraat, 
Maria-Theresiastraat, Nepomukstraat, 
Lambertusstraat, Boutestraat, Kerkpad, 
Mortelplein, Wernerstraat, Dionysius-
straat en Stationsstraat (gedeeltelijk). 
Totale lengte circa 1000 meter. Ook 
wordt een gescheiden circuit aange-
legd voor de afvoer van regenwater. 
Daarnaast worden rijbanen, trottoirs, 
en parkeerplaatsen vernieuwd. In 2020 
wacht met “Het Groene Kruis” een veel 
groter project!

Wat komt daar allemaal bij kijken? 
In het voortraject is de ondergrond-
se infrastructuur in kaart gebracht. 
Strabag heeft de hoofdregie in handen 
en werkt met diverse onderaannemers 
en leveranciers. Stratenmakers, graaf- 
en kraanmachinisten zijn dagelijks in 
actie. Daarnaast is samenwerking met 
Nutsvoorzieningen (water, electra, gas, 
glasvezel, cai) onontbeerlijk. Gezien 
het feit, dat er mogelijk nog explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog verborgen 
liggen, is ook daar alertheid gewenst. 
Afstemming is vereist met allerlei be-
trokkenen. 
Toegangswegen moeten altijd bereik-
baar blijven voor aanwonenden, hulp-
diensten, ophaaldiensten afval, post en 
pakketdienst, etc. 
Alternatieve parkeerplekken zijn een 
must. Tijdelijke opslag van materialen 
blijft een issue. Momenteel is het terrein 
Beeckerhof in gebruik als tussenstation 
voor aan- en afvoer van zand, grind, 
pijpen, steenslag, rioolbuizen, kolken, 
trottoirbanden, tegels en putdeksels. 
Al met al een complex verhaal. On-
danks een doordachte planning nopen 
(onaangename) verrassingen soms tot 
aanpassingen in de programmering.
Een gesprongen waterleiding krijgt de 
hoogste prioriteit! Een voortvarende 
aanpak is nodig, want vele huishou-
dens hebben daar last van. Planning en 
tijdschema maken plaats voor improvi-
satie en oplossing.

Waar hebben wij het eigenlijk over? 
400 stuks betonnen rioolbuizen (80 x 240 
cm) voor de afvoer van het regenwater. 
Bij een zogenaamde piekbui (extreem 
veel regen in heel korte tijd) is ruimte 
nodig om de neerslag te verwerken. 
Vandaar die grote doorsnede.

Hoe lastig is Zjwame? 
Dat valt wel mee! De informatieavon-
den verschaffen veel duidelijkheid voor-
af. Daarnaast verschijnen er regelmatig 
nieuwsbrieven en krijgen omwonenden 
updates met betrekking tot ontwikke-
lingen middels de Strabag App, Strabg 
Facebook en de website. Soms zit je in 
een spanningsveld van begrip en zake-
lijke voortgang. Uiteraard blijven er per-
soonlijke vragen c.q. wensen bestaan. 
Wij gaan zeker de dialoog aan, maar 
het algemeen belang zal altijd preva-
leren! Wat Swalmen betreft, mogen 
we ons gelukkig prijzen; de onderlinge 
contacten zijn overwegend positief! n
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Wie bent u en wat doet u momenteel 
in het dagelijkse leven. 
Mijn naam is Petra Wouters. Ik woon 
met mijn gezin in Lesmurdie in The Hills 
van Perth Australia. Na meer dan 10 jaar 
voor de West-Australische Loodgieters 
Vereniging te hebben gewerkt, ben ik 3 
jaar geleden mijn eigen bedrijf begon-
nen. Ik werk nu als freelancer voor kleine 
bedrijven. Ik maak websites en verzorg 
de marketing voor deze bedrijven. Ver-
der organiseer ik alle voorkomende 
administratieve werkzaamheden. Er is 
nog steeds de connectie met Zjwame, 
aangezien ik ook gevraagd ben om de 
Dorpskwis Zjwame website te maken. 
www.dorpskwiszjwame.nl. Ik ben ook 
een klein bedrijfje begonnen met het 
bakken van Limburgse vlaaien. Het is 
begonnen met het bakken voor eigen 
gebruik, maar al gauw kwamen de be-
stellingen binnen. Dus nu bak ik ze ook 
op bestelling. Naast al deze bezigheden 

Vijf vragen aan een uit Zjwame geëmigreerde persoon. Deze persoon kan al 
lang of pas recent uit Swalmen zijn vertrokken. Deze keer hebben we onze 
vragen voorgelegd aan Petra Wouters-Stienen in Perth (Australië).

Oet Zjwame

help ik regelmatig bij onze twee kinde-
ren, Mika en Nikki, die nu inmiddels hun 
eigen huis hebben gekocht.

Wanneer bent u uit Swalmen 
vertrokken en waarom? 
Met onze twee kinderen zijn mijn man 
Rob en ik in augustus 2004 uit Swalmen 
vertrokken, na een visum procedure van 
bijna 2 jaar. Wij wilden graag meer van 
de wereld en van verschillende culturen 
zien. Australië is een land waar verschil-
lende culturen met elkaar samen leven 
op een relaxte manier. Iedereen die ge-
emigreerd is, heeft een verhaal en dat 
zorgt voor een speciale band. Wij wilden 
onze kinderen laten opgroeien met een 
variëteit aan werk- en ontwikkelingsmo-
gelijkheden én dat er meer in de wereld 
is dan het leventje dan dat we tot aan 
2004 gewend waren. Het klimaat is 
ongeveer hetzelfde als in Spanje, wat 
heerlijk is omdat we graag buiten leven. 

Wat mist u het meest aan Swalmen? 
Het fietsen en wandelen door de prach-
tige natuur van het Groenewoud, de 
Bosberg, de Lanck, Rijkel, Asselt etc.

Wanneer bent u voor het laatst in 
Swalmen geweest en wat was uw 
reisdoel? 
Rob en ik zijn voor het laatst in 2018 
in Swalmen geweest om onze moeders 
voor de laatste keer te zien en hun bij te 
staan tijdens het overlijden.

Welke boodschap wilt u aan de 
mensen in Swalmen meegeven? 
“Live like there is no tomorrow, dance 
like nobody is watching, love like it is 
the last day of your life!” n

Aan tafel met Henk Heijnen en Thijs op 
den Camp. Bestuursleden van Société 
Ste. Cécile, een organisatie die dit jaar 
haar 30-jarig bestaansfeest viert. ‘Een or-
ganisatie nauw verbonden met Koninklij-
ke Harmonie St. Caecilia’ zo vertelt Henk. 
‘Jaarlijks verblijden we de harmonie met 
een ‘gewaarborgde’ cheque. En dat is 
precies onze doelstelling: de harmo-
nie helpen om een gezonde vereniging 
te blijven’. Bij de start van de Société in 
1989 werd gekozen voor een zogenaamd 
participatiesysteem. Ieder jaar worden in 
januari deelnemers (inwoners en bedrij-
ven) gevraagd om dat kalenderjaar parti-
cipant te zijn of te worden. In ruil voor een 
donatie ontvangen de participanten als 
dank in het najaar een mooi concert van 

In de Sjienwerper: Société Ste Cécile
de harmonie. Soms haken participanten 
om uiteenlopende redenen af, maar jaar-
lijks weet men ook weer nieuwe mensen 
te motiveren participant te worden. Thijs 
geeft aan dat door deze inspanning het 
aantal participanten vanaf de start vrij 
constant is geweest, circa 120. ‘Maar in 
plaats van brieven wordt de laatste jaren 
ook geworven tijdens het carnavals-con-
cert en het zomeravond-concert van de 
harmonie’. En, zo glundert hij, dat is suc-
cesvol gebleken. Het aantal participan-
ten is dit 30e jaar gestegen tot bijna 140’. 
Thijs is één van de bestuursleden van 
het eerste uur, samen met Toos Wolters 
en Marcel van der Linden. Henk startte 
in 1998 als voorzitter, Ger Coulen, Martin 
Baets en Peter op den Camp traden in 

2003 tot het be-
stuur toe en Jannie 
Manders comple-
teerde het bestuur 
van de Société 14 
jaar geleden. Al-
les bij elkaar bijna 
175 jaar bestuur-
servaring. Dat die 
bestuurservaring 
de harmonie geen 
windeieren legt, 
wordt nog eens 
door Henk bena-
drukt. ‘Dit 30e jaar 
wordt een fraaie 

financiële mijlpaal gehaald’. In de 30 
jaar dat Société actief is, is het prachtige 
bedrag van € 100.000 bijeengebracht’. 
Thijs vult aan: ‘Bij speciale gelegenhe-
den krijgt de harmonie iets extra’s toege-
stopt: fraaie rode jassen, mooie zwarte 
pupiters, een nieuwe hobo of een nieuw 
drapeau, deze laatste ter gelegenheid 
van het 150 jaar bestaan in 2002’. Ook dit 
jaar heeft de harmonie weer wat extra’s 
ontvangen vanwege het 30 jarig bestaan 
van de Société. 
Op zondagmiddag 27 oktober was er 
een jubileumconcert voor de participan-
ten. En tijdens dit concert ontving de 
harmonie uiteraard een echt jubileum-
cadeau, namelijk een (gewaarborgde) 
cheque van € 1.000, een pauk en twee 
sousafoonhoezen. Uiteraard zijn er vele 
anekdotes en herinneringen uit de 30 
jarige historie. Thijs vertelt op smeuï-
ge wijze dat bij de start in 1989 het le-
denbestand op kaartjes in een doosje, 
handmatig maar vakkundig werd bijge-
houden door Frans Custers, voormalig 
gemeenteambtenaar bevolking. Uiter-
aard gebeurt dit tegenwoordig allemaal 
digitaal en conform wetgeving rondom 
privacy. Henk sluit af met de missie van 
de Société: ‘Wij proberen met onze on-
dersteuning de gemeenschap muzikaal 
levend te houden. Een ‘muzikale noot’ in 
een dorpsgemeenschap is onmisbaar!’ 
Waarvan akte. n



Vragen van 
de redactie 
De redactie van de Zjwamer gezet 
bestaat uit Patrick van Cann, 
Chris van Goch en Geert Julicher. 

Voor u ligt de eerste editie van 
de Zjwamer Gezet. We zijn erg 
benieuwd wat u er van vindt!

•  Wat vindt u goed of wat minder 
goed?

•  Over welke onderwerpen zou u 
graag eens iets willen lezen?

•  Zou u zelf een bijdrage* willen 
leveren aan de inhoud?

•  Wat vindt u van het uitbrengen 
van de Zjwamer Gezet op 
papier, in plaats van een digitale 
variant?

U kunt reageren door een mail 
te sturen naar 
zjwamergezet@gmail.com.
De volgende uitgave is gepland in 
het eerste kwartaal van 2020.

* Hou er wel rekening mee dat 
de redactie bepaalt of het bericht 
wordt gepubliceerd. Verder heeft 
de redactie het recht om een 
ingezonden bericht aan te passen 
of in te korten.

Vormgeving: Studio Done, Swalmen.
Druk: Grafigroep Zuid, Swalmen.

Ontstaan 
In 2016 bedenken Anita Seerden en 
Ferd Geerlings een evenement, voor 
en door Swalmenaren. Belaef Zjwa-
me is een vervolg op de markten die 
al jarenlang in Swalmen georganiseerd 
werden, met name in het voorjaar. Aan-
leiding voor een herziene opzet van de 
markten is de constatering dat (week)
markten en braderieën, op enkele uit-
zonderingen in de regio na, door de 
jaren heen minder populair geworden 
zijn. Om hier een kentering in te krijgen, 
wil de organisatie aan Swalmer onder-
nemers, maar ook particuliere Swalme-
naren, de mogelijkheid bieden om op 
de markt hun producten aan te bieden 
of mensen te informeren over bijvoor-
beeld hun hobby. Inbreng van mensen 
uit het eigen dorp zal meer aanloop 
naar de markt brengen van familie, 
vrienden en bekenden, verwacht de 
organisatie. Het evenement moet gaan 
leven binnen de gemeenschap, van-
daar dat er gekozen is voor de naam 
BeLaef Zjwame!

De voorjaarsmarkt in 2016 is de eerste 
die onder de noemer Belaef Zjwame 
wordt georganiseerd. Verkoop van ei-
gen gemaakte spullen, brocante, eten 
en drinken, verenigingen die zich to-
nen aan de Swalmer gemeenschap en 
(live) muziek zorgen voor een gezellige 
sfeer op en rond de markt.
Na deze eerste voorjaarseditie wordt 
besloten om een dergelijk evene-
ment ook in december te organiseren, 
maar dan met een Kerst thema. Bij de 
Kersteditie is veel aandacht voor de 
muziek, waarbij plaatselijke muziek-
verenigingen en kapellen, de markt in 
Kerstsferen kunnen brengen met hun 
versies van Kerstliederen. De Kerk met 
zijn kerststal wordt erbij betrokken, ook 
in de kerk wordt er muziek gemaakt en 
de Kerstman in hoogsteigen persoon, 
bezoekt de markt!

Organisatie 
In de eerste jaren verzorgen enkele 
mensen van de organisatie zelf alle 
bijkomende activiteiten. Hierbij kan ge-
dacht worden aan het opbouwen van 
de marktkramen (gemiddeld een vijf-
tigtal per editie), ophangen van verlich-
ting bij de Kersteditie, plaatsen van de 
dranghekken enzovoorts. Na de eerste 
paar edities is besloten om hulp van 

buitenaf in te roepen, omdat het voor 
een paar mensen eigenlijk niet te doen 
is om alle taken uit te voeren. De vol-
leybalvereniging uit Swalmen steekt te-
genwoordig met enkele vrijwilligers een 
helpende hand toe. Hiervoor ontvangt 
deze vereniging een kleine vergoeding 
voor de clubkas.

Momenteel bestaat de organisatie van 
Belaef Zjwame uit zes personen, te we-
ten: Marc van Heijster van Van Heijs-
ter Kantoor/ Boekado, Sandra Fransen 
van Gastouderopvang Sandra, Bart 
Geraedts van Springze Springkussen 
Verhuur, Judith Pardoel van Webwinkel 
Mooi, Mike Huppertz van Bloemsier-
kunst Rosamie en Anita Seerden van 
Aetcafe ’t Kesjotje. Qua financiën zijn 
het de ondernemers die samen met 
vrijwilligers dit evenement dragen. De 
Dorpsraad heeft voor de Kersteditie 
van 2018 overigens wel een financiële 
bijdrage geleverd.

Kerst 2019 
Voor de komende editie, de Kersteditie 
op zondag 15 december aanstaande, 
zijn de voorbereidingen meteen na de 
zomervakanties gestart. De voorbe-
reidingen nemen normaal een drietal 
maanden in beslag.
Belangstellenden kunnen zich al gedu-
rende het hele jaar aanmelden, vaak 
spontaan: “Zeg, dat is misschien wel 
leuk voor Belaef Zjwame?”.
Dit kan zijn om een marktkraam te 
bemannen met (eigengemaakte) spul-
len, maar ook om als vrijwilliger mee 
te helpen bij de organisatie of om een 
muzikale bijdrage te leveren. Drie we-
ken voor het evenement is het laatste 
moment waarop men zich kan aanmel-
den. n

Meer informatie kan 
opgevraagd worden via de 
Facebookpagina van Belaef 
Zjwame of per mail aan 
belaef-zjwame@gmail.com

Natuurlijk kan men ook gewoon 
eens binnenlopen bij Aetcafé 
’t Kesjotje (Marktstraat 2) en 
Anita hiervoor persoonlijk 
benaderen.

Marktkraampjes, muziek, entertainment, informatiepunten van verenigingen, 
eten en drinken. En dat alles in de dorpskern, rond de Markt. Sinds 2016 
kent Swalmen een evenement dat zowel in het voorjaar als in december 
georganiseerd wordt: Belaef Zjwame! Maar, wat is Belaef Zjwame en hoe is 
het ontstaan?

(Be)Laef Zjwame! 


