
Wijkspreekuur Swalmen
Inwoners in Swalmen, Boukoul 
en Asselt kunnen een beroep 
doen op het wijkteam Swalmen. 

Spreekuur wijkagent/wijkboa
Elke dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.30 uur in het Servicepunt 
Swalmen aan de Markt 3.

Inloopspreekuur Zorgteam
Iedere 1e donderdag van de maand 
in St. Jan Baptist aan de Neerstraat 1 
en de overige donderdagen 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.

Vragen van de 
redactie
Voor u ligt de vierde editie 
van de Zjwamer Gezet. 
Een reactie stellen wij 
zeer op prijs!

Wat vindt u goed of wat minder 
goed? Over welke onderwerpen 
zou u graag eens iets willen 
lezen? U kunt ook 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. 
De deadline voor het indienen 
van kopij voor de volgende 
editie is 10 november. U kunt 
reageren door een mail te sturen 
naar zjwamergezet@gmail.com.

“Swalmen bevalt goed”
Durf het maar aan: midden in de coronaperiode starten met een 
horecabedrijf... Jacky Ottenheim deed het. Sinds deze zomer is zij 
de nieuwe uitbater van De Mert. Een korte kennismaking met haar 
en haar plannen. 
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Zjwamer

Hoe komt zij in Swalmen terecht?
Jacky vertelt dat haar familie de Post-
koets in Horn exploiteert. “Brouwerij 
Lindeboom attendeerde ons op dit pand. 
De brouwer wist namelijk dat wij geïn-
teresseerd waren. Ik heb de horeca- 
opleiding gedaan en deze opleiding 
twee jaar geleden afgerond. Daarna 
ben ik direct gestart bij mijn vader in 
Horn. Gedurende die twee jaar begon 
het te kriebelen om zelf iets te begin-
nen, om een eigen bedrijf opstarten. 
Deze kans, De Mert in Swalmen, een 
restaurant én een zaal, deed zich toen 
voor. Daarbij is het ook nog eens een 
mooi pand. Eigenlijk zouden we per 
1 april de sleutel krijgen, maar vanwe-
ge de corona vond de sleuteloverdracht 
plaats op 1 mei jongstleden. Precies 
een maand later, 1 juni, zijn we ge-
opend en van start gegaan. Geduren-
de die maand hebben we binnen alles 
verbouwd. De indeling is daarbij intact 
gebleven, maar verder is alles geverfd 
en is het ingericht met nieuwe meubels. 
Dit alles is gebeurd met een interieur 
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designer die goed gekeken heeft wat 
het voor een pand is, welke uitstraling 
het pand heeft en wat daar binnen bij 
past. Niet super modern, maar wel qua 
kleur en uitstraling eigentijds”. 
 
Wat betekent Corona voor jullie?
“De corona maatregelen zijn van start 
gegaan vlak vóór de sleuteloverdracht. 
Dus we hebben hier vanaf de start re-
kening mee kunnen houden”. Jacky 
zucht: “het klantvriendelijke, dat wat we 
gewend zijn, is wel wat op de achter-
grond verdwenen. Je moet klanten at-
tenderen op de regels, erop letten dat 
ze zich hieraan houden, contactgege-
vens verzamelen, desinfecteren, geen 
grote groepen bij elkaar en natuurlijk de 
1,5 meter afstand in acht houden. Kort-
om, je merkt dat het bezoek aan het 
restaurant minder spontaan begint, dan 
het eigenlijk hoort te zijn. De zaal kan 
vanwege de regels ook minder gebruikt 
worden dan normaal”. 

< Lees verder op pagina 2 >
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 WAT? WANNEER? WAAR?

 Boeken- en platenmarkt 3 en 4 oktober Gevaren 20
 (Koninklijke Harmonie St. Caecilia) (10.00u - 16.00u) (voormalige brandweerkazerne)
   
 Nacht van de nachtwandeling  24 oktober info volgt op www.mhvs.nl
 (Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen) (n.n.b.) 
   
 
 Zjwamer Liedjesaovindj 14 november Partycentrum De Mert
 (VV De Hopsjlokkers) (vanaf 20.11u) 
   
 Pepernotenconcert 15 november St.Jan Baptist
	 (Trommel-	en	fluiterkorps	Swalmen)	 (15.00u)	
   
   
 Belaef Zjwame Kersteditie 13 december Markt e.o.
  (n.n.b.) 
     
 Bezichtiging Kerststal 25, 26 en 27 december Lambertuskerk
 (Parochiecluster Asselt-Boukoul-Swalmen) (14.00u-16.30u) 
   
 Kerstwandeling 26 december info volgt op www.mhvs.nl
 (Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen) (n.n.b.)

< Vervolg van pagina 1: “Swalmen bevalt goed” > 

Hoe bevalt Swalmen?
“Leuk!”, klinkt het direct. Gevolgd door 
een korte lach. “Swalmen bevalt goed. 
De mensen zijn aardig en gezellig. 
Het marktplein wordt levendiger. We 
proberen hierop in te spelen met een 
keer per week live muziek buiten op 
het terras. Tot nu toe bereiken we ook 
een gemengd publiek, van jong tot 
oud. En natuurlijk zijn er zeker in deze 
zomermaanden ook de dagtoeristen, 
de wandelaars (vooral lopers van het 
Pieterpad)	 en	 de	 vele	 fietsers.	 Daar	
willen we samen met de andere on-
dernemers in Swalmen nog beter op 
inspelen”. Daarnaast blijft men aange-
sloten bij de ‘Mert Kasteleins’; daaraan 
verandert niets. Samen bekijken de 
kasteleins welke plannen gezamen-
lijk uitgevoerd kunnen worden. Verder 
streeft Jacky ernaar dat het restaurant 
hopelijk ook in de wintermaanden een 
plek is waar de gasten naar toe komen 
om een avondje gezellig te eten en/of 
te borrelen. De raadszaal wil zij graag 

aanhouden voor een vergadering of 
een bruiloft. “In de zaal, waar nu ook 
deels restaurant is, willen we na de 
coronaperikelen graag leuke dingen 
organiseren, bijvoorbeeld Diner-Show-
Dansant dat begin augustus al een 
keer plaatsvond. Maar zeker een plek 
waar mensen van een mooi feest kun-
nen genieten”. n

 

Afsluitend meldt Jacky: 

“Ik hoop dat de inwoners 
van Swalmen, alle 

leeftijdsgroepen, zeker 
eens komen kijken hoe 

De Mert er nu uitziet. 
Iedereen is welkom!” 

Een greep uit de diverse activiteiten en evenementen in Swalmen, 
in de komende maanden. In verband met het Corona-virus zijn al 
deze activiteiten onder voorbehoud.   

Evenementenagenda 2020 
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Voormalige brandweerkazerne
Gevaren 20

GRATIS ENTREE!



Van papierfabriek naar WEPA
In gesprek met Andreas von Ameln (zeg maar Andi).

gaat de papierbrij met 99% vocht in 
2 seconden naar papier met nog maar 
6% vocht.
De moederrol gaat vervolgens op reis, 
onder meer naar het WEPA pand aan de 
Reubenberg in Swalmen, waar ze wordt 
verwerkt tot toiletpapier, papieren hand-
doekjes of poetsrollen. 
BlackSatino papier is gemaakt met 
hulpstoffen die volledig biologisch af-
breekbaar zijn. Datzelfde geldt voor de 
dispensers die via een retoursysteem 
gemaakt zijn van gerecyclede kunststof. 
In die zin is het fantastisch, dat we diver-
se leveranciers mee gekregen hebben 
op onze innovatieve weg.”

Is er helemaal geen restafval?
“Het blijft een uitdaging om alles te be-
nutten. Zoals gezegd hergebruiken we 
sowieso oud papier. Het restafval dat 
overblijft, wordt onder meer verwerkt in 
de productie van poriso stenen en in kar-
ton voor dozen, die WEPA weer gebruikt 
als verpakking voor eindproducten zoals 
tissues, handdoekpapier, zakdoekjes. 
Het afvalwater gaat overigens niet (!) 
terug naar de Swalm, maar wordt in 
onze eigen zuiveringsinstallatie eerst 
gereinigd, vervolgens geloosd op het 
gemeentelijk riool (gemaal aan de 
Boutestraat) en gaat samen met het af-
valwater van de inwoners van Swalmen 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) in Roermond. Uiteraard doen 
we er alles aan om ook het afvalwater 
verder te reduceren.” Fo
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PM4 Moederrol

circa 170 medewerkers, produceert 
circa 30.000 ton papier per jaar en is 
vooral bekend van zijn merken Satino 
by WEPA en BlackSatino.

Het productieproces.
Uitgangspunt is duurzaamheid, milieu 
en respect voor de natuur! Vermeldens-
waardig is het feit, dat Van Houtum als 
eerste tissuefabrikant ter wereld (juli 
2009) cradle to cradle toilet- en handdoe-
kenpapier op de markt heeft gebracht. 
Kortweg: hergebruik van grondstoffen.
WEPA gebruikt naast oud papier ook 
alternatieve grondstoffen zoals etiket-
ten,	 drankenkartons	 en	 koffiebekers	
om nieuwe producten te maken. Water 
is daarbij van essentieel belang. Het is 
daarom niet toevallig, dat het bedrijf aan 
de Swalm ligt. “In 2019 hebben we ruim 
200.000 m3 water uit de Swalm opge-
pompt. Voor het produceren van één 
rolletje toiletpapier is ongeveer 1,2 liter 
water nodig. In de beginfase van het 
proces wordt een gigantische “pulper” 
ingezet, waarin de grondstof met water 
wordt vermalen. Daarna verwijdert rei-
nigingsapparatuur allerlei ongewenste 
stoffen, zoals nietjes, kunststof, piep-
schuim en zand. In het verdere proces 
worden de drukinktdeeltjes gescheiden 
van de papiervezel. Op de papierma-
chine wordt de papierbrij vervolgens 
gelijkmatig over de papierbaanbreedte 
verdeeld. Een cilinder verwijdert door 
het droogproces het overheersende 
aandeel van het restwater in de papier-
baan, die dan als “moederrol” opgerold 
wordt. Dit is het voorlopige eindpro-
duct. Interessant: In de papiermachine 

Kan niet missen
Wandelend over de Schoolberg rich-
ting Genoenhof (Emmaus Perspectief) 
doemt al gauw een gebouw op met een 
ogenschijnlijke wirwar van buizen, dikke 
kabels en cilinders. Enkele aftakkingen 
reiken over het pad heen en slurpen 
water uit de Swalm. Een continu mono-
toon zacht bromgeluid verraadt een 24 
uurs bedrijvigheid. Dat pand met allerlei 
pijpen en witte rookpluimen staat in de 
volksmond bekend als de papierfabriek.
Historie.

Het bedrijf werd 16 februari 1935 door 
de broers Henk en Jan van Houtum 
opgericht als Papierfabriek Gebroeders 
van Houtum. In 1997 veranderde de 
naam in Van Houtum Papier. In 2012 
kwam het bedrijf grotendeels in handen 
van de Friesland Bank. Zodoende kwam 
er kapitaal beschikbaar om een nieuwe 
papiermachine van 20 miljoen aan te 
schaffen. Zo ver is het uiteindelijk nooit 
gekomen. Henk van Houtum kocht in 
2013 de aandelen weer terug. Op 1 sep-
tember 2017 werd het bedrijf onderdeel 
van WEPA (Westfälische Papierfabrik).
WEPA kent totaal 13 vestigingen in 
Polen, Engeland, Frankrijk, Italië, Duits-
land en last but not least in Nederland, 
Swalmen. Deze internationale organi-
satie telt ruim 3800 medewerkers en 
heeft een omzet van 1,3 miljard euro. 
Ruim 20 papiermachines vervaardigen 
op jaarbasis zo’n 800.000 ton hoog-
waardig hygiënepapier zoals toilet-
papier, keukenpapier, zakdoekjes, en 
handdoekpapier. WEPA Swalmen aan 
de Boutestraat (en Reubenberg) heeft 

“Het afvalwater gaat 
overigens niet (!) terug 
naar de Swalm, maar 
wordt in onze eigen 
zuiveringsinstallatie 

eerst gereinigd.”
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In de Sjienwerper
Door de Corona-perikelen en de afgelopen zomervakantie, deze keer geen 
vereniging ‘in de sjienwerper’. 
Wilt u een vereniging onder de aandacht brengen? Neem dan contact op 
met de redactie door te mailen naar zjwamergezet@gmail.com.Wat maakt WEPA zo bijzonder?

“Een diepgevoeld respect voor 
mens en milieu! Dat komt tot uiting 
door hergebruik van grondstoffen 
(cradle to cradle) en een voortdu-
rende zoektocht naar innovatieve 
samenwerking. Een deel van de 
benodigde elektriciteit halen we uit 
onze zonnepanelen en de overige 
ingekochte stroom is met wind- of 
waterkracht opgewerkt. De beuken-
haag aan de Schoolberg als afschei-
ding van ons terrein mag je in die 
zin ook natuurvriendelijk noemen. 
Ook zijn er diverse laadpunten voor 
elektrische auto’s beschikbaar. De 
witte rookpluim uit de schoorsteen 
bestaat overigens uit water, dat wij 
verdampen tijdens het droogproces. 

De oorsprong als familiebedrijf ligt 
opgesloten in de werkwijze van 
WEPA. Er is sprake van een open 
communicatiestructuur, een loya-
le werkhouding en een bloeiende 
personeelsvereniging. Met 13 ver-
schillende vestigingen in 6 landen 
hebben we ook de mogelijkheid om 
internationaal ervaringen te delen 
middels uitwisseling van projecten. 
De medewerkers vinden hier een 
fijn	werkklimaat,	dat	zijn	veelal	blij-
vertjes, hetgeen zich vertaalt in een 
gemiddeld dienstverband van 25 
jaar en een doorsnee leeftijd van 50 
plus. Anderzijds is de instroom van 
jonge medewerkers een belangrijk 
aandachtspunt door middel van een 
stageplaats of een leerbaan via het 
MBO.”

Tot slot
“Wij horen bij de bedrijven die de 
wereld mooier maken! Dit wordt 
ook weerspiegeld in onze slogan 
“Together for a better life”. Dat sti-
muleert ons om te blijven innoveren. 
Naar de toekomst toe hebben we in 
een compleet nieuwe verwerkings-
lijn geïnvesteerd. Daarbij blijven wij 
zoeken naar alternatieve grond-
stoffen om de papierproductie nog 
duurzamer te maken. 
Tevens is het een structurele uitda-
ging om het energieverbruik verder 
te minimaliseren. 
Wellicht organiseren we in 2021 an-
dermaal een open dag. Volg ons via 
www.wepa.nl” n

Nieuws uit de Laeskamer!!!
Vanaf 1 september is de Laeskamer weer vier dagdelen
open voor boeken uitleen:
• Maandag van 10.00-12.00 uur
• Dinsdag van 14.00-16.00 uur
• Woensdag van 10.00-12.00 uur
• Donderdag van 14.00-16.00 uur

Natuurlijk worden de coronamaatregelen gerespecteerd:
►		Niet meer dan 2 bezoekers gelijktijdig naar binnen.
►		Retourboeken zelf op de tafel leggen.
►		Aangegeven looproute volgen.
►		Naam en telefoonnummer achterlaten.
►		1.5 m afstand houden.

Helaas kunnen door de 1.5 meter maatregel de canasta 
bijeenkomsten nog niet doorgaan. 

Vanwege alle maatregelen rond corona 
heeft de Swalmer Harmonie behalve 
andere acties ook de boekenmarkt 
jongsleden mei moeten annuleren. Nu 
er weer mogelijkheden zijn om een ac-
tiviteit te organiseren is de 2-daagse 
Boeken- en Platenmarkt dit najaar op 
zaterdag 3 en zondag 4 oktober aan-
staande. 
Omdat de aula van BC Broekhin aan 
de Peelveldlaan niet meer beschikbaar 
is, vindt de markt plaats in de voorma-
lige Brandweerkazerne aan Gevaren. 
Uiteraard worden alle voorschriften 
rond corona strikt in acht genomen; er 
zijn gescheiden in- en uitgangen, een 
looproute is aangegeven, er is géén 
verkoop	van	koffie	of	frisdrank	en	ook	
staan de tafels met boeken op ruime 
afstand van elkaar. 
Natuurlijk is er ook weer een groot 
aanbod van Lp’s, Cd’s en Dvd’s.

Boeken- en Platenmarkt 
in Swalmen

op 3 en 4 oktober
De markt is beide dagen open van 
10.00 tot 16.00 uur. In de omgeving is 
voldoende parkeergelegenheid en de 
toegang is gratis. Ereleden en leden 
van verdienste nemen het overgrote 
deel van de werkzaamheden voor hun 
rekening en de opbrengst is natuurlijk 
helemaal voor de Swalmer Harmonie.n
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< Vervolg van pagina 3: 
“Van papierfabriek naar WEPA” >

Hebt u nog boeken, Lp’s of 
Cd’s? Neem dan contact op met 

Nelly en Wim Evers,
Baron de Schencklaan 18B, 

via telefoonnummer
0475-501483 of mail naar

eversvandepasch@home.nl



Vijf vragen aan een uit Zjwame geëmigreerde persoon. Deze persoon kan 
al lang geleden of pas recent uit Swalmen zijn vertrokken. Dit keer hebben 
we de vragen voorgelegd aan Robert Kessels uit Morristown, New Jersey 
(U.S.A.).

Oet Zjwame

Wie ben je en wat doe je momen-
teel in het dagelijkse leven? 
“Mijn naam is Robert Kessels, 33 
jaar en ben momenteel woonachtig 
in Morristown New Jersey, ongeveer 
veertig minuten ten zuidwesten van 
New York City. Ik woon in Morristown 
met mijn vrouw Michelle en dochter 
Ella. Ik werk als ‘Director of Strategic 
Sales’ voor een Europees distributie-
bedrijf en reis minimaal één keer per 
maand naar een nieuwe stad in Ame-
rika. Mijn huidige baan geeft mij de 
gelegenheid toerist te spelen tijdens 
werkuren.”

Wanneer ben je uit Swalmen 
vertrokken en waarom? 
“In 2013 ben ik vertrokken naar Phil-
adelphia met als doelstelling ervaring 
op te doen in het buitenland, niet we-
tende dat ik medio 2020 nog steeds 
in Amerika zou wonen. Na mijn afstu-
deerstage van vier maanden in Zuid 
Afrika in 2009 leek het mij ook leuk om 
werkervaring op te doen in Amerika, 
met een nadruk op de Amerikaanse 
sportwereld. De eerste twee jaar was 
ik in het bezit van een tien maanden 
visum en deze werd in 2015 gepromo-
veerd naar een drie jaar visum. Op dit 
moment bezit ik een Green Card (een 
verblijfsvergunning, red.).”

Wat mis je het meest aan 
Swalmen? 
“Mijn vrienden en familie natuurlijk. 
Gelukkig ‘facetime’ ik mijn ouders ie-
dere week en spreek ik mijn vrienden 
ook nog wekelijks/maandelijks. Van-
wege het wekelijkse contact en de 
vele verschillende groep-chats reali-
seer ik me wel hoeveel leuke activi-
teiten ik de laatste jaren heb moeten 
missen, zoals Dörpskwis Zjwame en 
de vele activiteiten die plaatsvinden 
voor en tijdens de Vastelaovendj. Ge-
lukkig heb ik recentelijk wel nog een 
paar online (Google-Meet) quiznights 
en pokertoernooitjes gespeeld met 
vrienden uit Swalmen terwijl iedereen 
thuis zat tijdens de Corona-periode.”

Wanneer ben je voor het laatst in 
Swalmen geweest en wat was je 
reisdoel? 
“Ik probeer minimaal twee keer per jaar 
in Swalmen te zijn, tijdens de kermis 
en Vastelaovendj. Deze twee leuke 
activiteiten maken het makkelijk voor 
mij om al mijn vrienden en familie te 
zien. Daarnaast reis ik elk jaar tijdens 
Pinksteren met een groep jongens uit 
Swalmen naar een onbekende locatie 
in Europa. De afgelopen jaren hebben 
we onder andere Dublin, Madrid en 
Edinburgh bezocht. 

Ik hoop in september ook weer in 
Swalmen te zijn en een ‘paar’ pilsjes 
te drinken met vrienden en bekenden 
in de leuke kroegjes die Swalmen te 
bieden heeft.”

Welke boodschap zou je aan de 
mensen in Swalmen willen 
meegeven? 
“Een boodschap die ik aan alle Swal-
menaren wil geven is dat er niets 
mooier is dan de relaties die men op-
bouwt in Swalmen. Ben onderdeel van 
een vereniging of groep, en geniet van 
de vele activiteiten die worden georga-
niseerd in Swalmen.” n

De Dorpsraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers verdeeld 
over de werkgroepen: Sociaal, Leefomgeving en Jongeren (Sjoez). Elke 
werkgroep houdt zich bezig met projecten om van ons mooie dorp een nog 
leukere plek te maken om te wonen en recreëren. 

Het bestuur van de Dorpsraad zorgt ervoor dat alle vrijwilligers hun werk goed 
kunnen doen. Taken van het bestuur zijn onder andere:
► knopen doorhakken over projecten,
► bijeenkomsten organiseren,
► geldstromen bewaken,
► communicatie verzorgen van Dorpsraadactiviteiten,
► overleggen met belanghebbenden, bedrijven, gemeente.
 En nog veel meer.

Ondanks dat de taken serieus zijn (het gaat ten slotte om gemeenschapsgeld), 
is de sfeer informeel en gezellig. De Dorpsraad staat los van politiek en ieder-
een is welkom, een diploma of ervaring heb je niet nodig. Wel een goed hart 
voor Swalmen en de bereidheid om wat tijd vrij te maken. Om alle generaties in 
het dorp goed te kunnen vertegenwoordigen zijn we op zoek naar enthousiaste 
Swalmenaren van allerlei leeftijdsklassen. Juist die mix zorgt voor een bijzondere 
samenwerking.

Nieuwe aanwas bestuur Dorpsraad Swalmen

Ben jij nieuwsgierig geworden? 
Denk jij; ‘de Dorpsraad…wat is 
dat?’ of ‘de Dorpsraad…dat kan 
altijd beter!’. Dan nodigen we je 
uit om een berichtje te sturen 
naar info@dorpsraadswalmen.nl 
en nemen wij binnenkort contact 
met je op.
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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 
medio december 2020. 

De Zjwamer Gezet wordt huis- aan-
huis verspreid in Swalmen. Mensen 
met een nee/nee sticker kunnen 
desgewenst een exemplaar van de 
Zjwamer Gezet meenemen bij 
Jan Linders of bij Van Heijster 
Kantoor Boekado. U kunt 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.
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De Robijn is gelegen aan de Molen-
weg 3 in Swalmen. Het betreft een 
brede gemeenschappelijke voorzie-
ning in samenwerking met Kinder-
opvang Leefkind en basisschool de 
Octopus. Het gemeenschapshuis 
wordt aangestuurd door een Stich-
ting. Hier kunnen de inwoners van 
Swalmen terecht voor ontmoeting, 
ontspanning, recreatie en educatie.

Wat heeft De Robijn te bieden? 
Je komt binnen via een ruime ontvangst-
hal met garderobe en toiletten. Daar 
vind je een aantal toegangsdeuren 
tot diverse ruimtes. De sportzaal met 
alle benodigde faciliteiten en douche-
ruimtes. Deze is middels geluiddichte 
schuifwanden gescheiden van een gro-
te ontmoetingsruimte met bar. Verder is 
er een café met aansluitend een goed 
geoutilleerde keuken en een vergaderlo-
kaal. De Stichting heeft een ideële doel-
stelling en mag geen paracommerciële* 
activiteiten ontplooien. Het verstrekken 
van drank en eten is toegestaan als dat 
plaatsvindt in het kader van de doel-
stelling van de stichting of vereniging. 
Het is aldus geen regulier café, waar je 
even binnenloopt om een pint te pak-
ken. Vriendelijke huurtarieven zijn laag-
drempelig voor verenigingen van allerlei 
pluimage. Kosten worden gebaseerd 
op daadwerkelijke gebruiksuren. Annu-
leren kan tot 24 uur van tevoren. Een 
adequaat alarmeringssysteem bewaakt 
het gebouw en de inventaris. Het hele 
gebouw is voorzien van een luchtver-
versingssysteem. Onder meer EHBO, 
Zanggroep Zjwamer Galm, Kaartclub, 
MBVO, Line-dance, zaalvoetbal, huis-
kamerproject van Sint Jan Baptist en 
dansen 55+ zijn hier thuis. 

Zelfwerkzaamheid vertaalt zich in 
sympathieke consumptieprijzen. “In 
principe mag je alles gebruiken als de 
spullen maar weer terug komen op 
de oorspronkelijke plaats. Daarnaast 
wordt verwacht, dat je de ruimte ach-
terlaat zoals het een goed huisvader 
betaamt. Ook voor grote activiteiten 
kan het complete gebouw afgehuurd 
worden. Voorbeelden daarvan zijn: 
Hopsjlokkers, Trommel- en Fluiter-
korps, jubilerende harmonie, rommel-
markten en kledingbeurs. In onderling 
overleg is er veel mogelijk.”

Zijn er bijzondere ontwikkelingen?
De grote zaal en de gymzaal zijn al 
voorzien van ledverlichting, maar… 
Waar veel gemeenschapshuizen met 
pijn en moeite het hoofd boven water 
houden, is er € 150.000,- geïnvesteerd 
in de vorm van zonnepanelen. De 
Stichting gemeenschapshuis de Robijn 
is er trots op dat ze geheel zelfstan-
dig, zonder enige vorm van subsidie, 
in staat is te investeren in duurzaam-
heid. In het voorjaar zijn er 444 zon-
nepanelen geplaatst. Deze moeten 
een	 fikse	 besparing	 betekenen	 op	 de	
energiekosten. Dankzij enkele sponso-
ren beschikken we binnenkort over een 
grote display. Op unieke wijze worden 
de vermogensgegevens van de zon-
nepanelen gepresenteerd. De werking 
en opbrengstgegevens van de zon-
ne-installatie worden aanschouwelijk 
uitgelegd. Voor de toeschouwer een 
bijzondere belevenis.

Wat betekent Corona voor de Robijn? 
Voorlopig liggen alle activiteiten stil tot 
1 september. Dat betekent geen inkom-
sten. De toekomst is ongewis. We laten 

ons leiden door de richtlijnen vanuit het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM).

Tot slot
“De bezettingsgraad is redelijk, maar er 
zijn nog legio kansen; mondjesmaat in 
de avonduren, maar voornamelijk over-
dag en in de weekenden. Neem geheel 
vrijblijvend contact op voor een rond-
leiding en een gesprek over werkwijze, 
mogelijkheden en tarieven. Samen ko-
men wij tot zaken! janenmirella@kpn-
mail.nl 06-41052645 of 0475-503371 
(De Robijn). Website is in bewerking. 
Graag tot ziens!” n

*  Paracommercie is een vorm van oneerlijke 
concurrentie. 

Gemeenschapshuis De Robijn
In gesprek met beheerder Mirella Polmans.

“De bezettingsgraad 
is redelijk, maar er 

zijn nog legio kansen; 
mondjesmaat in de 
avonduren, maar 

voornamelijk overdag 
en in de weekenden.”


