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Woon-zorgcentrum Sint Jan Baptist is 
een begrip in Swalmen en omstreken. 
Het maakt deel uit van De Zorggroep. 
Sint Jan Baptist ligt in het centrum van 
Swalmen dichtbij winkels en apotheek 
aan de Neerstraat tegenover de “Vlakte 
der Kruiken”. Er zijn 22 zorg-apparte-
menten voor cliënten met somatische 
aandoeningen, 3 kort durende opname 
appartementen en er wonen 20 cliën-
ten met dementie op afdeling 2. Aan 
beide zijden van ons zorgcentrum lig-
gen de aanleunwoningen (Veldpoort en 
Nopperhof); eigendom van WoonGoed 
2-Duizend. De zorg-appartementen 
bestaan uit een woonkamer met open 
keuken, slaapkamer en een badkamer/
toilet. Bewoners kunnen zelf hun appar-
tement inrichten. Wat ze nog zelf kun-
nen doen, blijven doen, al dan niet met 
hulp van familie en kennissen. Daar 
waar nodig krijgt men hulp van perso-
neel en/of vrijwilligers. Tevens is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
verschillende activiteiten. Het is belang-
rijk om actief te blijven. Wat dat betreft 
zijn er legio mogelijkheden. “Meer be-
wegen voor ouderen” (MBVO), kienen, 
sjoelen, kaarten, handwerken, compu-
terclub, spellenochtend en schilderen. 
Soms tegen een geringe vergoeding. 
Door het jaar heen sluiten we aan bij de 

traditionele feestdagen zoals Kerstmis 
(waaronder ook de kerstmarkt gelijk 
met Belaef Zjwame), Pasen, Carnaval 
(met een eigen Prins of Prinses) en 
onlangs is het Slachtfeest (november) 
nieuw leven ingeblazen met balkenbrij 
en bloedworst. Uiteraard mocht de ou-
derwetse gehaktmolen niet ontbreken. 
Ook het vertellen over de slachttijd (een 
geslacht varken op de ladder) haalde  
herinneringen naar boven. Een dialect-
zangroep maakte de authentieke ambi-
ance verder compleet.

De pastoor verzorgt tweemaal per 
maand een Eucharistieviering. Ook is 
er regelmatig een muzikale activiteit op 
de woensdagmiddag of in een week-
end. De jaarlijks terugkerende voor-
ronde van het ouderensongfestival in 
oktober is zeker ook een topper. Waar 
mogelijk streven we naar gezamen-
lijke activiteiten (bijv. ontbijt/souper 
op de afdeling, creatieve momenten, 
burenuurtje) en waar wenselijk wordt 
de begeleiding zoveel mogelijk afge-
stemd op de individuele behoeften. 
Dan komen aspecten als bijvoorbeeld 
wandelen, een op een muziek/zang, 
handmassage en geheugentraining 
naar voren.

< Lees verder op pagina 2 >

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 be-
woners terecht met vragen, gevoe-
lens of vermoedens met betrekking 
tot onveiligheid, 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.

Achter de muren van
Zorgcentrum Sint Jan Baptist
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In gesprek met Carla Thijssen; coach welzijn en dagbesteding somatiek.
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Wie bent u en wat doet u momenteel 
in het dagelijkse leven.
Lei Gehlen zoon van Wulm Gehlen 
(zaliger). De oudere generatie ken-
nen hem want hij was een tuinier en 
verkocht producten aan huis, toen op 
Heistraat 45. Ik ben getrouwd met Mia 
Lutgens, broers van haar zijn nog in 
Zjwame: Minus, Har, Henk en Bert. 
Tja wat doe ik in mijn dagelijks leven? 
Buiten het af en toe plagen van Mia, 
doe ik graag wat in de tuin. Net wat 
boontjes geplukt, teveel voor ons dus 
krijgen de buren en vrienden ook een 
portie. 
We zingen beiden in een vrij groot 
gemengd koor. Dit vraagt af en toe 
nogal wat tijd van ons. Maar we zijn 
al jaren met pensioen en je moet wat 
te doen hebben en je komt “onder de 
mensen”. 
In 2004-2005 heb ik een artikel ge-
schreven voor de Heemkunde in 
Zjwame, getiteld “effe truuk kieke”. 
Dit staat in de jubileum uitgave MHVS 
Swalmen 1980-2005. 

Wanneer bent u uit Swalmen 
vertrokken?
Wij emigreerden naar Nieuw Zeeland 
in 1978.

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 Lei en Mia Gehlen uit Napier in Nieuw Zeeland. Begin 
januari kregen we namens beiden een enthousiaste reactie binnen van Lei.

Oet Zjwame

Wat mist u het meest aan Swalmen?
Wat ik mis? Het gemakkelijk met fiets 
of te voet de bossen in. Wat dat aan 
gaat is men in Zjwame verwend, jam-
mer genoeg zien veel mensen dat niet. 
Hier in Nieuw Zeeland moet je meestal 
een stukje met de auto gaan om te kun-
nen wandelen. Voordeel, hier waar we 
nu wonen, zijn we maar een 8-10 km. 
van de zee. Napier is een leuk stadje 
met veel gebouwen van de 1930-1940 
jaren, de Art Deco tijd. Napier was ver-
woest na een aardbeving in 1931 maar 
werd snel weer opgebouwd in de stijl 
van die jaren. 

Wanneer bent u voor het laatst in 
Swalmen geweest en wat was uw 
reisdoel?
Het laatst dat we in Zjwame waren 
was in 2018. Het is altijd in de eerste 
plaats het bezoeken van familie en na-
tuurlijk vrienden, als er de tijd voor is. 
Daarnaast hadden we een busvakantie 
geboekt naar Oost-Tirol en vervolgens 
ook een bootreis op de Donau. Dingen 
gedaan die we hier niet kunnen doen 
en het is zo anders. Als we iets onder-
nemen dan is het ook genieten van 
dingen die we in Nieuw Zeeland niet 
hebben of ze zijn daar anders. 

Welke boodschap zou u aan 
de mensen in Swalmen willen 
meegeven?
En dan die laatste vraag. Wat moet ik 
hier op antwoorden? Mensen die in 
Zjwame (gaan) wonen doen er goed 
aan zich aan te passen en ’t Zjwaams 
leere versjtaon en of sjpraeke, verder 
biej ein vereiniging te gaon, mit te helpe 
in de maatsjappie neet ein anger geluif 
aan de luuj opdringe mer saame wirke. 
Waarom ik dit aanhaal? Wij zijn naar 
Nieuw Zeeland geëmigreerd en wij 
hebben het zelf ervaren wat het inhoudt 
om je aan te passen. Wij moesten een 
andere taal gaan spreken, de cultuur 
was anders etc. Als je je niet aanpast 
dan krijg je heimwee. Wij wonen nu lan-
ger in Nieuw Zeeland dan in Nederland. 
Maar op de vraag zou je terug willen? 
Dan moeten we zeggen: nee. Maar op 
vakantie? Ja. n

In het kader van integratie kunnen 
ouderen uit de wijk komen dineren in 
ons restaurant “Rendez Vous”. Ook is 
er geregeld een frietavond of mosse-
lavond en men kan terecht bij de fysio-
therapie of kapper. Loop even binnen 
en spreek daartoe een gastvrouw aan. 
Welkom! Geregeld is er de mogelijk-
heid om mode, tassen of schoenen te 
kopen. 

Jong en oud verbindt! Diverse keren 
per jaar komt een groep van B.S. 
Octopus naar St Jan Baptist om sa-
men activiteiten te ondernemen. Onze 
bewoners en ook de basisschool leer-
lingen genieten daar duidelijk van. De 
kleurrijke binnentuin van Nopperhof 
biedt met enkele zitjes, grasveld en 
jeu de boulesbanen volop vertier. Di-
verse buitenspelen zijn voorhanden. 
Kom op de vrijdagmiddag vrijblijvend 
kennismaken. 

Vrijwilligers worden breed ingezet o.a. 
bij clubactiviteiten, in de bediening, bij 
individuele begeleiding, uitstapjes en 
hand- en span diensten.
Zij helpen binnen onze organisatie 
hard mee om onze bewoners fijne mo-
menten te bezorgen. n

Wanneer iemand interesse heeft 
in vrijwilligers werk kan men dit 
aangeven bij Bertil Hoezen, 
bertil.hoezen@dezorggroep.nl 
(tel.nr: 06-43235405). Hij maakt 
met U een afspraak voor (in 
eerste instantie) een geheel 
vrijblijvend gesprek! Bij de 
juiste klik ontlenen vrijwilligers 
en cliënten veel voldoening 
aan elkaar. Een glimlach 
en herkenning doen vaak 
wonderen. Samen doen we het! 

< Vervolg van pagina 1: Achter de muren van Zorgcentrum Sint Jan Baptist > 
Een reactie 
naar de redactie
Voor u ligt de tweede editie 
van de Zjwamer Gezet. 
Een reactie stellen we zeer 
op prijs.

Wat vindt u goed of wat minder 
goed? U kunt ook aangeven 
over welke onderwerpen u 
graag eens iets zou willen lezen. 
En natuurlijk kunt u zelf een 
artikel naar de redactie sturen. 
Hou er wel rekening mee dat de 
redactie bepaalt of het bericht 
kan worden geplaatst en/of 
aangepast moet worden.

U kunt reageren door 
een mail te sturen naar: 
zjwamergezet@gmail.com
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In de Sjienwerper: Schietvereniging De Leuker
Op een vrijdagavond is het een ge-
zellige drukte in het clublokaal van 
schietvereniging De Leuker aan de 
Sportparklaan. In gesprek met Wil 
Cox en Thei Neuen, beiden lid van 
het eerste uur. De Leuker is een 
bloeiende vereniging, die circa 80 
leden kent, waaronder een tiental 
vrouwen. Als aftrap een eerste vraag. 

Met welke wapens wordt er zoals 
geschoten? 
Men schiet met luchtdrukwapens, 
luchtpistool en luchtgeweer (‘luchtbuks’ 
in de volksmond). Daarnaast met diver-
se soorten vuurwapens, zoals pistool, 
revolver of geweer. Van oorsprong 
schoot men binnen de vereniging al-
leen met luchtdrukwapens. Na een 
ingrijpende verbouwing van het clublo-
kaal, 15 jaar geleden, is er een apar-
te ruimte bijgebouwd waar alleen met 
de luchtdrukwapens wordt geschoten. 
Verder is toen de kelder uitgebouwd tot 
een (veilige) ruimte waar met de vuur-
wapens (met verschillende kalibers) op 
een doel van maximaal 25 meter wordt 
geschoten. Het clublokaal in Swalmen 
is uitzonderlijk, omdat beide disciplines 
hier terecht kunnen. En dat merkt men: 
uit héél Limburg komt men hier naar toe 
om te schieten.

Mag iedereen met alle wapens 
schieten? 
Iedereen mag met een luchtwapen 
schieten. Voor het schieten met een 
vuurwapen heb je een speciale ver-
gunning, een zogenaamd verlof nodig. 
Hiermee heb je toestemming om bij 
een schietvereniging te oefenen met 
een vuurwapen. Een verlof krijg je niet 
zomaar. De Koninklijke Nederlandse 
Schietsport Associatie (KNSA) heeft 
samen met het ministerie van Justitie 
regels opgesteld om te borgen dat men 
veilig met wapens omgaat. Allereerst 
moet je lid zijn van een schietvereni-
ging. Je begint als aspirant lid, na een 
half jaar kun je volwaardig lid worden. 
Gedurende deze periode leer je veilig 
om te gaan met wapens en krijg je een 
opleiding van gecertificeerde trainers. 
Een aspirant mag 6 maanden lang niet 
met vuurwapens schieten. Na 6 maan-
den mag er onder begeleiding met een 
vuurwapen klein kaliber geschoten wor-
den. Deze fase duurt 1 jaar. Na dit jaar 
mag een lid een eigen verlof aanvra-
gen. Een lid mag pas na 1 jaar volwaar-
dig lidmaatschap schieten met groot 
kaliber (9 mm, .38). Het schieten met 
groot kaliber mag pas na twee jaar. Als 
alles goed is doorlopen, ben je er nog 
niet, want een verklaring omtrent goed 

gedrag is eveneens een vereiste voor 
een verlof. Ben je uiteindelijk zo ver dat 
je een eigen wapen wilt aanschaffen 
dan moet je nog een ‘proeve van be-
kwaamheid’ afleggen. Deze proef wordt 
door een bestuurslid afgenomen, want 
een aanvraag van verlof moet worden 
ondersteund door het bestuur. Het be-
stuur staat garant voor deze aanvraag. 
Mede daarom is veiligheid en de oplei-
ding hieromtrent érg belangrijk binnen 
de vereniging.

Moet de vereniging nog aan 
andere eisen voldoen?
De Leuker is een gecertificeerde ver-
eniging temeer omdat men een eigen 
accommodatie heeft. Men voldoet aan 
de hoogste kwaliteitseisen die de KNSA 
stelt ten aanzien van bijvoorbeeld wet- 
en regelgeving, accommodatie en vei-
ligheid of sportontwikkeling (opleiding). 
Omdat men aan de eisen van de KNSA 
voldoet, ontvangt men een kroontje. 
Dit kroontje siert het clublokaal naast 
de ingang. Periodiek volgt er een au-
dit en wordt men gecontroleerd of men 
nog steeds voldoet aan de eisen van de 
bond. In Limburg zijn er slechts twee 
verenigingen die zo’n kroontje hebben!

Wat doet de bond voor de 
vereniging?
De KNSA is voor elke schietvereniging 
erg belangrijk. Zij zorgt voor de regel-
geving (in overleg met de Rijksover-
heid), stelt inhoudelijke eisen voor de 
schietdisciplines op en maakt ook in 
internationaal verband afspraken. Bij-
voorbeeld over met welk kaliber, welk 
gewicht wapens, welke kracht van het 

wapen, op welke afstand kan worden 
geschoten. En verder mag de juridi-
sche ondersteuning, het bijhouden van 
de ledenadministratie en het verzorgen 
van de opleidingen niet worden verge-
ten.

Heeft de vereniging steeds aan de 
Sportparklaan geschoten? 
In de 56 jaar dat de vereniging bestaat, 
heeft de schietvereniging op meerdere 
locaties in Swalmen geschoten. Be-
gonnen in Beeckerhof (nabij het ge-
bied De Leuker, vandaar de naam), 
waar men ‘windjbuksklubs’ uit omlig-
gende plaatsen trof, vervolgens een 
verhuizing naar de toenmalige Harmo-
niezaal (onder de bühne) om ten slotte 
en met veel zelfwerkzaamheid een ei-
gen lokaal aan de Sportparklaan naast 
de ingang naar de voetbalvelden te 
realiseren. Die eerste bouw dateert uit 
1976 (een kleine boven-ruimte en een 
kelder). Volledig in eigen beheer ge-
bouwd. In een volgende fase, een uit-
breiding met hulp van een metselaar. 
En daarna de verbouwing van 15 jaar 
geleden met een aannemer, maar met 
zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid. 
De toenmalige leden hebben zeker 
zo’n 200 uur arbeid, maar ook finan-
ciën als startkapitaal ingebracht. Anno 
2020 heeft schietvereniging De Leuker 
plannen om het clubgebouw nogmaals 
uit te breiden. Deze zijn begin februari 
tijdens de jaarvergadering gepresen-
teerd en zullen de komende tijd nader 
worden uitgewerkt met inbreng van 
alle leden. Met recht, een bloeiende 
en actieve vereniging, nog steeds na 
56 jaar! n
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Thei Neuen (links) en Wil Cox
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Mathilde Haan Speld voor Steffie Mooren
Steffie Mooren is geen onbekende in Swalmen. Veel Swalmenaren kennen haar als verloskundige, maar zeker ook van 
haar werk voor het Kumi Hospital. Tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in Uganda in 2003 zag ze 
met eigen ogen dat moeders en kinderen stierven door armoede en gemis aan geld en zorg. Daarop startte zij in 2004 
met de stichting Kumi Hospital. Inmiddels bestaat de stichting ruim 15 jaar. Naast het verbeteren van de zorg voor de 
moeders en kinderen richt de stichting zich ook op de algemene medische zorg vanuit het ziekenhuis in Kumi. Voor 
haar werk ontving Steffie op 8 maart 2020 van de Roermondse Vrouwenraad de Mathilde Haan Speld . De speld wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een Roermondse vrouw die zich voor de (Roermondse) samenleving heeft ingezet. Steffie kreeg 
de speld vanuit het thema Vrijheid en Solidariteit. 

Op een maandagavond onder het genot 
van een kop thee stellen we Steffie een 
aantal vragen.

Wat betekent de prijs voor jou?
Oh, dat is een goeie. Ik voel me ver-
eerd, gelet op de vrouwen die eerder de 
Mathilde Haan Speld hebben ontvan-
gen. Zij hebben allemaal iets betekend 
voor andere vrouwen. In die zin is het 
een hele eer om daarbij te staan. Ik ben 
er ook trots op. Ik sta nooit te popelen 
om in de belangstelling te staan, maar 
het is een bekroning op het werk dat we 
al die jaren in Kumi, met name voor de 
vrouwen en hun kinderen, hebben kun-
nen doen. Vrouwen en zeker vrouwen 
in Kumi zijn sterk. Het is eigenlijk een 
waardering voor de vrouwen daar, niet 
zozeer een prijs voor mij.

Is het nodig, een prijs voor vrouwen? 
Een prijs voor mannen én vrouwen had 
me wellicht nét zo gelukkig gemaakt. De 
club die het uitreikt bekijkt een en ander 
vanuit emancipatorisch oogpunt. Men 
wijst bijvoorbeeld op straatnamen voor 
vrouwen (in Swalmen zijn er zelfs geen). 
Maar zo geëmancipeerd ben ik niet. Het 
is niet zo dat we mannen niet nodig heb-
ben of dat wij het als vrouwen alleen 
kunnen. Dus de prijs voelt niet anders 
als deze vanuit een andere organisatie 
was gekomen. Maar ik snap wel dat ze 
bij mij terecht zijn gekomen; een vrouw 
die met twee benen op de grond staat. 

De prijs is gekoppeld aan het thema 
‘vrijheid en solidariteit’, wat 
betekent dit voor jou?
In mijn werk als verloskundige ben ik 
solidair met de vrouw. Ik wil vrouwen 
in hun eigen rol laten en in hun eigen 
kracht laten zijn. Dit laatste doe ik meer 
in mijn werk hier als daarachter in Ugan-
da. Mijn rol als verloskundige in Uganda 
is een stuk minder dan wat deze hier 
is. In Nederland ben je veel meer een 
proces sámen aan het doen. Het proces 
met vrouwen en partners is veel hechter. 
Dat proces is mooier dan alleen maar 
een ‘kind aanpakken’, wat in principe 
iedereen kan doen. In Uganda doen de 
vrouwen namelijk gewoon wat ze moe-
ten doen: een kind baren. Dat gezamen-

lijke mis ik wel als ik in Kumi ben en een 
bevalling doe. Maar dan denk ik ook di-
rect daar gaat het niet om. Ik kom hier 
om een heel ander stukje verloskunde 
te veranderen en niet zozeer de wijze 
van werken van mijn collega’s in Kumi.

Breng je iets van solidariteit over naar 
jouw dochters in jouw opvoeding ?
Ik probeer van hen krachtige meisjes te 
maken die ook voor zich zelf opkomen 
en hun eigen mening mogen hebben. 
Maar met solidariteit richting mijn kinde-
ren ben ik niet heel bewust bezig. Het 
gaat vanzelf. Juist door het voorbeeld te 
geven hier in huis. We rooien het met z’n 
drietjes zonder een partner of een vader. 
Niet dat wij die niet nodig hebben ove-
rigens….Dus onze situatie is al anders, 
maar zij weten gewoon weg niet beter 
dan dat het zo is. Maar ik vind het wel 
fijn om van hun krachtige meisjes te ma-
ken die onafhankelijk kunnen zijn.

Waar ben je het meest trots op 
binnen het gehele Kumi traject?
Zonder aarzeling klinkt het: de daling 
van het sterftecijfer van moeders en 
kinderen, absoluut! Dat is écht iets 
moois. Daar ben ik samen met heel 
Kumi Hospital erg trots op. Als je kijkt 
waar ze landelijk gezien eerst zaten 
en hoe dit cijfer is gedaald. Daar moet 
je trots op zijn. Uiteindelijk heb ik het 

daarvoor ook gedaan. Eigenlijk heb ik 
met veel bluf in de beginperiode ge-
zegd ‘we gaan een operatiekamer aan 
de verloskamer bouwen’. En dat is ge-
lukt. De nieuwbouw heeft samen met 
veranderingen in de verloskundige zorg 
voor een daling van het sterftecijfer ge-
zorgd. Onder meer door voorlichting in 
de omliggende dorpen van het zieken-
huis aan de toekomstige moeders en 
zwangere vrouwen. Door hun op te roe-
pen niet thuis te blijven voor de beval-
ling, maar naar het ziekenhuis te gaan. 
Daar is de zorg goed. De daling van 
het sterftecijfer is mooi; zeker ook voor 
het ziekenhuis zelf. Ook zij zijn trots op 
deze daling, temeer omdat verloskun-
de één van de paradepaardjes van het 
ziekenhuis is. 

Je zei eerder tijdens dit interview: 
‘Ik sta nooit te popelen om in de 
belangstelling te staan’. Anderzijds 
is publiciteit wel nodig om het werk 
van Kumi voor het voetlicht te 
brengen. 
Steffie beaamt dit; publiciteit is nodig. 
Voor mij persoonlijk hoeft het allemaal 
niet. Maar als ik de prijs niet aanneem, 
dan doe ik niet zozeer mezelf te kort 
maar veeleer de stichting. Ik vind het 
fijn als mensen ons werk mooi vinden. 
Via deze uitreiking kom je toch weer in 
de belangstelling en daar moeten wij 
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het wel van hebben. Zo zien mensen 
wat we doen en weten ze je te vinden. 
Uiteindelijk zorgt dit voor donaties die 
weer gebruikt worden om de zorg in 
Kumi te verbeteren. 

Je bent gestart als eenling; inmiddels 
staat er een stevige stichting. 
Is daarmee het werk klaar?
In Kumi is het nooit klaar. Vanuit de 
vrouwenraad kwam de vraag: wat is 
jouw grootste wens? Het mooiste zou 
zijn als ik daar op vakantie kon gaan. 
Dat we als stichting niet meer nodig 
zijn; dat het ziekenhuis financieel zelf-
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redzaam is. Om heel eerlijk te zijn, daar 
is ontzettend veel voor nodig. Misschien 
gaat de zelfredzaamheid van het zie-
kenhuis ooit lukken. Er zijn contacten 
gelegd met een Nederlandse partij die 
de boerderij van het ziekenhuis heeft 
geadopteerd voor de duur van 15 jaar. 
Vroeger was het ziekenhuis zelfvoor-
zienend vanwege een boerderij met 
veel melkvee. De inkomsten van de 
boerderij maakten het ziekenhuis finan-
cieel gezond en onafhankelijk. Door de 
oorlog is dit alles verwoest. Samen met 
de Ugandese bevolking probeert Kumi 
Agro Parc om die boerderij weer zo 

productief te maken zodat er weer geld 
binnenkomt in het ziekenhuis. Financi-
eel redzaam is niet onmogelijk. Maar 
als je ziet hoe hard men werkt en hoe 
langzaam er resultaat geboekt wordt, is 
het heel spannend of het gaat lukken 
in die 15 jaar. Maar als het lukt, dan is 
wellicht financiële hulp van de stichting 
Kumi aan het ziekenhuis zelf, ook niet 
meer nodig. Alhoewel dan krijgt men in 
Kumi de kans om zich verder op een 
ander terrein te specialiseren. Uganda 
is arm, de mensen zijn er arm. Er blijft 
dus altijd een uitdaging om de schou-
ders onder te zetten! n

Voor diegene die het nog niet weten 
of de voorziening nog nooit bezocht 
hebben willen wij een korte beschrij-
ving geven over wat het Servicepunt 
Zjwame en de Laeskamer te bieden 
hebben.
De dorpsraad heeft deze ingericht in 
het voormalige gemeentehuis van 
Swalmen aan de Markt. Daar zijn alle 
inwoners welkom zijn en kunnen 
daar vrijelijk gebruik van maken.

Servicepunt Zjwame
Hier houden de politie en wijk boa’s 
elke dinsdagmiddag inloopspreekuur. 
U kunt hier terecht met meldingen en 
zaken die bij de politie thuis horen. Daar 
hoeft u dus niet voor naar Roermond. 
Op de grote balie in de hal ligt ook infor-
matie hoe u een afspraak kunt maken 
met een Rabobank medewerker voor 
een bezoek bij u aan huis. Het Zorg-
team houdt er elke donderdagmiddag 
inloopspreekuur. Bij hen kunt u terecht 
met vragen over de WMO (wet maat-
schappelijke ondersteuning). U moet 
hierbij denken aan vragen over hulp-
middelen, woonvoorzieningen, hulp in 
de huishouding, extra uitkeringen bij-
voorbeeld voor chronisch zieken.
Twee keer per maand is op donderdag-
middag ook de kleine balie bezet voor 
algemene vragen, deze kan men ook 
bij de gastvrouw/heer in de Laeskamer 
laten noteren. Het Wijkteam komt hier 
bij elkaar voor hun overleg. Een groot 
aantal cursisten heeft hier IPad cursus-
sen gevolgd en deze cursussen zullen 
ook gecontinueerd worden. Voor de 
Dorpsraad is deze locatie de thuisbasis 
voor vergaderingen en verdere bijeen-
komsten. 

De Laeskamer
Hier kunt binnen lopen en gratis een 
boek lenen. Buiten alle boeken die we 
geschonken hebben gekregen, worden 
er ook regelmatig nieuwe boeken aan-

geschaft zodat we wel actueel blijven. 
Voor de mensen die graag met grote 
letters lezen, hebben we ook een flink 
aantal boeken te leen. Er wordt niets 
geregistreerd, we gaan ervan uit dat 
alle geleende boeken weer retour ko-
men. Ook kunt u in de Laeskamer te-
recht voor een kopje koffie/thee en een 
praatje. Er is tijdens de openingstijden 
altijd een gastheer of gastvrouw aan-
wezig die u behulpzaam kan zijn indien 
dat gewenst is. 

De openingstijden van de Laeskamer 
zijn:  
Maandag 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag 14.00 tot 16.00 uur

In de Laeskamer vindt u ook allerlei 
folders met informatie over tal van on-
derwerpen. Soms wordt er een activiteit 
georganiseerd, zoals voorlezen in het 
dialect voor de peuters, vertellen van 
oude Zjwamer verhalen, muziek of ge-
dichten en voordrachten. 

Canasta spelen op dinsdagmorgen is 
één van deze activiteiten. Dit is zo in 
de smaak gevallen bij de deelnemers 
dat er gevraagd werd om een maal 
per twee weken een kaartje te mogen 
komen leggen. Begonnen met een 
handjevol deelnemers, hebben we nu 
al vier speeltafels. Enkele vrijwilligers 
zijn aanwezig om u het spel te leren of 
om te assisteren bij degene die het wat 
moeilijker vinden. Dit vindt plaats van 
10.00 tot 12.00 uur op de dinsdagmor-
gen 1 keer per 2 weken. n

Dit alles wordt mogelijk gemaakt 
door de inzet van een groep 
vrijwilligers en is een project 
van de werkgroep Sociale 
Samenhang van de Dorpsraad. 

Interesse in vrijwilligerswerk 
hier? Loop eens even binnen en 
laat je gegevens achter zodat we 
contact op kunnen nemen.

Servicepunt Swalmen en de Laeskamer
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Armoede
Ondanks al de welvaart die we in Ne-
derland hebben, speelt één thema 
steeds vaker een rol in de maatschap-
pij: Armoede. In Nederland zijn er veel 
mensen die het financieel moeilijk 
hebben. Bij sommige mensen is het 
duidelijk zichtbaar, maar bij anderen 
merkt de omgeving er vaak niks van. 
En als men er wél van weet, roept het 
vragen op als: “Eva heeft een goede 
baan, hoe kan ze nou in de schuld- 
sanering zitten?“ Voor de personen in 
kwestie is het niet altijd makkelijk om 
dit aan familie of vrienden te vertellen. 
Schaamte en angst overheersen. Ook 
is er niet altijd begrip. “Jan is werkloos, 
maar ik zag hem wel met een nieuwe 
smartphone rondlopen. Daar is dan wel 
geld genoeg voor.” 

De eerste signalen die kunnen wijzen 
op financiële moeilijkheden zijn onder 
andere; veel gebruik van creditcard, 
online shoppen met betaling achteraf, 
vaak spaargeld aanspreken voor de 
dagelijkse boodschappen, vaak rood 
staan, voorschotten vragen op salaris 
en of vakantiegeld enzovoorts. 
Vervolgens ontstaan situaties waar-
bij men niet meer kan pinnen, sociale 
afspraken als verjaardagen worden 
overgeslagen of er wordt geld geleend 
onder het mom van ‘portemonnee ver-
geten’. Stress en slapeloosheid nemen 
toe. Naarmate de situatie ernstiger 
wordt, volgen betalingsachterstanden 
van de huur of de energierekening en 
worden rekeningen op een gegeven 
moment zelfs niet meer geopend, met 
alle gevolgen van dien.

Wat kan je doen als iemand in je 
omgeving in financiële problemen 
komt? 
Maak het allereerst bespreekbaar, 
zonder te (ver)oordelen! Luister aan-
dachtig en respectvol. Je kunt mensen 
wijzen op instanties of websites waar 
ze terecht kunnen voor informatie. De 
Gemeente is één van deze instanties. 
De Gemeente biedt hulp bij schuld-
hulpverlening of besteden dit uit. Ze 
verwijzen dan door naar de organisa-
tie in kwestie.
Verder kun je wellicht helpen door 
voor te stellen overzicht te brengen 
in de financiële huishouding van de 
betreffende persoon. Waar wordt het 
geld aan uitgegeven en waar zouden 
prioriteiten kunnen liggen? Het bijhou-
den van een kasboek geeft inzicht in 
het uitgave patroon. Hoe zit het met 
toeslagen en subsidies?

Zelf Sjöldj?

Stichting Turba
Met het project “Zelf Sjöldj” maakt 
stichting Turba het thema armoede 
bespreekbaar. Dit doet zij tijdens bij-
eenkomsten door middel van Thema-
Theater, waar op een ludieke manier 
het thema armoede wordt gepresen-
teerd en waar mensen vervolgens uit-
gedaagd worden om zelf na te denken 
over hun opvatting over armoede. 
Het ThemaTheater kan worden ge-
boekt door organisaties, instellingen 
en groepen. Door de financiële bijdra-
ge van Kansfonds (www.kansfonds.nl) 
zijn de eerste 20 themabijeenkomsten 
gratis aangeboden aan lokale vrijwilli-
gersorganisaties, waaronder eind 2019 
aan de Dorpsraad in Swalmen. 
Inmiddels zijn er al talrijke nieuwe 
bijeenkomsten geboekt. n

Bent u geïnteresseerd geraakt 
of wilt u meer weten? Voor 
informatie kunt u terecht op de 
website van Stichting Turba: 
www.stichtingturba.nl/. 

De Maas
Mienne pap 

noom mich vreuger 
dök mit nao ’t water

det broesend geweld hoot de 
Maas, leerde ich later
sjoeverend keek en 

loesterde ich, 
niepend in zien handj

mien sjoontuupkes waal 
’ne maeter van de kantj.

Jaorelank zin v’r same 
nao det plekske gegange

höbbe oerelank dao 
aan ’t water gesjtange

dae appaarte lóch in de naas, 
de windj in de haor
en alzelaeve nootj 

mit zjwaegele klaor.

De Maas heurde ’t aan, 
ós leef en ouch ós leid
veur ’t nao hoes gaon 

wore ós köpkes laeg geweijd
det höb ich nàg, 

zelfs mit euversjtaeke op ’t vaer
mer ’t leefs gaon ich toch 

nao det eine plekske haer. 

Dunbiej det vertroewde, 
broesende geweld

veul ich pap zien handj, 
die de miene vashèlt

wie aad ich ouch waer, 
det zal nootj euvergaon

dao aan de Maas 
kump d’r naeve mich sjtaon.

Lisa Naus ©
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Een greep uit de diverse activiteiten en evenementen in Swalmen, 
in de komende maanden (onder voorbehoud vanwege mogelijk 
ontwikkelingen omtrent het corona-virus). 

Activiteitenagenda 2020 

 WAT? WANNEER? WAAR?
   
 Concert TFK “Heide” en TFK “Kessel” 4 april MFA De Paort (Kessel)
 (Trommel en Fluiterkorps “Heide”)  

 Paaseierenactie 7 april (vanaf 18.00u) deur aan deur verkoop
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia)  

 Zjwamer Paosloup maandag 13 april (Tweede Paasdag)  Markt
 (www.zjwamerpaosloup.nl) vanaf 9.00u (start- en finishlocatie)

 Voorjaarsmarkt zaterdag 25, zondag 26 en  Genoenhof
 (Emmaus Perspectief) maandag 27 april (Naborchweg 1)
  (alle dagen 13.00u-17.00u) 

 Mini DES dag maandag 27 april (Koningsdag) Sportpark de Bosberg
 (DES Swalmen) vanaf 10.00u

 Boeken- en platenmarkt zaterdag 2 en zondag 3 mei Gevaren 20 - nieuwe locatie
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia) beide dagen van 10.00u-16.00u (voormalige Brandweerkazerne)

 Dodenherdenking maandag 4 mei (19.00u) Kerkhof Bosstraat
 (Oranje Comité Swalmen)  

 Concert i.s.m. Harmonie St. Gertrudis vrijdag 8 mei De Robijn
 uit Beesel 
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia)  

 Eerste ophaalronde Sjommelmert zaterdag 16 mei (vanaf 10.00u) deur aan deur verkoop
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia)  

 Internationaal Piet Hermans Jeugdtoernooi donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) Sportpark de Bosberg
 (DES Swalmen) vanaf 10.00u 

 Fietstocht  donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) Swalmen e.o.
 (Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen)  

 Dörpskwis Zjwame vrijdag 22 mei Diverse locaties
 (www.dorpskwiszjwame.nl) (18.00u-23.00u) 

 Modeshow zaterdag 23 mei Genoenhof (Naborchweg 1)
 (Emmaus Perspectief) (aanvang 14.30u) 

 Internationaal Piet Hermans Jeugdtoernooi zaterdag 30 mei Sportpark de Bosberg
 (DES Swalmen) vanaf 10.00u 

 Keramiekmarkt zondag 31 mei (Pinksteren) Zwembadcomplex De Bosberg
 (www.keramiekmarktswalmen.nl) (10.00u - 18.00u)

 Keramiekmarkt maandag 1 juni (Pinksteren) Zwembadcomplex De Bosberg
 (www.keramiekmarktswalmen.nl) (10.00u - 17.00u) 

 Tweede ophaalronde Sjommelmert zaterdag 6 juni (vanaf 10.00u) deur aan deur verkoop
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia)  

 Open Dag Kasteel Hillenraedt zondag 7 juni Kasteel Hillenraedt
 (diverse verenigingen) (12.00u - 17.00u) 

 Noormannenschouwspel ‘t Pact van Asselt vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni Terrein naast Dionysiuskerk 
 (www.noormannenschouwspel.nl) (vrijdag en zaterdag 20.30u-22.00u) (Asselt)
  (zondag 14.30u-16.00u) 

 Zomerfeest Speeltuin Mortelplein zaterdag 27 juni Mortelplein
 (www.speeltuinmortelplein.nl) (vanaf 14.00u) 

 Zomeravondconcert zaterdag 4 juli Kasteel Hillenraedt
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia) (19.00u) JU
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Colofon
De Zjwamer Gezet is een uitgave 
van de Swalmer Dorpsraad. 
De redactie van de Zjwamer Gezet 
bestaat uit Chris van Goch, 
Geert Julicher en Patrick van Cann.

De volgende uitgave is gepland 
eind juni 2020.

Overigens kunt u de edities van de 
Zjwamer Gezet ook digitaal lezen. 
Kijk hiervoor op de website 
www.dorpsraadswalmen.nl

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

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Wat is de Dörpskwis?
De Dörpskwis Zjwame (DKZ) is een 
inmiddels jaarlijks terugkerend evene-
ment in Swalmen dat mede door het 
bijbehorend goede doel “Hert ónger de 
reem” een bijdrage levert aan de leef-
baarheid, saamhorigheid en sociale in-
teractie in Swalmen. DKZ speel je het 
beste met een team van 10 personen. 
Het doel van de avond is vooral samen 
plezier hebben aan het oplossen van 
eenvoudige en moeilijke puzzels of vra-
gen en het uitvoeren van soms ludieke, 
soms ingewikkelde en soms uitdagen-
de teamopdrachten. Het motto “Det 
doon veur same” komt hier absoluut 
tot uiting. Naast een prijzenpot en ui-
teraard de eeuwige roem die het team 
kan winnen, nomineren alle teams ook 
een persoon of organisatie binnen 
Swalmen die in de “prijzen” kan vallen. 
Onder het motto “Hert ónger de reem” 
kunnen personen of een organisatie uit 
Swalmen worden genomineerd die het 
verdienen om een “Hert ónger de reem” 
te krijgen.

Drie onderdelen
De kwis zelf bestaat uit drie onderde-
len:

Teamopdrachten 
Deze opdrachten worden in teamver-
band uitgevoerd. Dit kan variëren van 
het maken van een creatieve foto met 
een bepaalde opdracht of op een be-
paalde locatie, maar kan ook een bij-
voorbeeld knutselopdracht zijn. De 
foto’s worden als bewijs per mail naar 
de organisatie verzonden.

Sjeesopdrachten 
Dit zijn opdrachten waarbij je moet 
“sjeze”. Oftewel je moet je met enige 
spoed per fiets of te voet op een voor-
af vastgesteld tijdstip melden op een 
cryptisch omschreven plaats in de ker-
nen Swalmen, Asselt of Boukoul. Hier 
treffen de vertegenwoordigers van de 
verschillende teams zich om met en 
tegen elkaar een kleine competitie te 
spelen. Zij worden getoetst op bijvoor-
beeld kennis en/of vaardigheden. Denk 
hierbij aan een Muziekkwis of, zoals in-
middels al niet meer weg te denken, het 
Zjwaams Sjrieve. 

Vragen
Uiteraard zijn er veel vragen die door 
het team beantwoord moeten worden. 
Deze vragen kunnen gaan over bijvoor-

beeld algemene feitenkennis of zijn 
specifiek gericht op Swalmen. Maak 
gerust gebruik van internet of hulplijnen 
om tijdens de DKZ het juiste antwoord 
te vinden. 

Enkele feiten rondom de kwis
De DKZ wordt op één avond gespeeld 
van 18.00 uur – 23.00 uur, dit jaar op 
vrijdag 22 mei. Op het eindtijdstip 
moet het boekwerk worden ingele-
verd bij de organisatie. Door slim, 
tactisch en snel te spelen, kun je de 
meeste punten verdienen en stijg je 
in het klassement. 
In 2018, bij de eerste editie, deden 24 
teams, 174 deelnemers mee. Afgelo-
pen jaar waren dit al 37 teams met in 
totaal 311 deelnemers. De organisatie 
hoopt voor de derde editie op meer dan 
400 deelnemers. De inschrijving sluit 
bij het bereiken van 50 deelnemende 
teams. Maar… er is nog plek om je als 
team aan te melden. 
In 2019 waren er ook zo’n 20 vrijwilli-
gers betrokken bij de organisatie. Ook 
dit jaar zoeken wij nog vrijwilligers. Zij 
kunnen zich altijd aanmelden bij de or-
ganisatie.

Wie kan meedoen?
DKZ is bedoeld voor iedereen, van 
jong tot oud. Teams bestaan vaak uit 
vriendengroepen, collega’s, leden van 
een vereniging etc. Maar je kunt je ook 
als individu aanmelden. Als organisa-
tie brengen wij hen dan in contact met 
elkaar waardoor mogelijk weer nieuwe 
teams ontstaan. Deelname is dus zeer 
laagdrempelig. Net als de kosten die 
zijn vastgesteld op slechts € 20 per 
deelnemend team.

De inkomsten uit teambijdragen en 
sponsoring minus de noodzakelijk or-
ganisatiekosten worden gebruikt voor 
enerzijds het prijzenpakket maar an-
derzijds reserveert de organisatie een 
deel van de inkomsten voor het goede 
doel. n

Inschrijven is nog mogelijk 
via onze website 
www.dorpskwiszjwame.nl. 
Klik op de knop “Insjrieve”. 

Laatste inschrijfmogelijkheid is 
donderdagavond 23 april tussen 
20:00 en 22:00 uur bij café Thijs 
en Wilma. 

Dörpskwis Zjwame
vrijdag 22 mei 2020

Bezorgers 
gezocht!
Lever een sportieve 

bijdrage aan de 
Zjwamer Gezet.

De bezorgers kunnen
versterking gebruiken.

Vier keer per jaar het 
blaadje huis aan huis 

in de bus.

Meer bezorgers; 
kleinere wijken!
Neem contact op met 

zjwamergezet@gmail.com


