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< Lees verder op pagina 3 >

Vragen van 
de redactie 
Voor u ligt de achtste 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 
iets willen lezen? U kunt ook zelf 
een artikel naar de redactie stu-
ren. Houd er wel rekening mee 
dat de redactie bepaalt of het be-
richt kan worden geplaatst en/of 
aangepast moet worden. De vol-
gende editie staat gepland voor 
september. U kunt een artikel 
aanleveren tot 12 augustus.

Reageren? Stuur een mail naar 
zjwamergezet@gmail.com. n

Bliej sjtein
Hey, kiek, dao ligk d’r weer eine,

zónne sjoon besjiljerde sjtein!
Emes haet ‘m dao neergelag,

dae kump dao ech neet van allein.

Waem deej dao-op zien bès?
‘ne Grote of mesjiens ’n kindj

haet zich daomit geammezeerd
en haop noe det emes ’m vintj.

‘ne Lach op dien sjnoet,
’n gelöksmomentje,
det is de bedoeling

van zón ónverwachs prezentje.

HEUKSKE
ZJWAAMS

1    Wie ben je en wat doe je in het 
dagelijks leven?

Mijn naam is Wim Julicher. Ik ben ge-
boren in Swalmen in 1947. Toen ik van 
school kwam, werkte ik voor mijn vader in 
zijn timmermanswerkplaats/aannemers-
bedrijf. In de jaren zestig werkte ik ook 
een korte tijd in Duitsland op bouw-
plaatsen, waar ik na enkele jaren ook 
het metselen leerde. Daarna vertrok ik 
naar Nieuw-Zeeland, trouwde met een 
Nieuw-Zeelandse en we kregen twee 
kinderen. Na bijna 25 jaar in de stad te 
hebben gewerkt, gooiden we het over 
een andere boeg. We kochten land in 
Martinborough (een toeristisch- en tevens 
wijndorp in de buurt van Wellington) en 
begonnen een wijngaard. Het was hard 
werken, maar wel zeer de moeite waard. 
We verkochten onze wijnen van Julicher 
Estate ook internationaal en wonnen 
hiermee vele trofeeën en gouden medail-
les. Toen we de leeftijd van 70 jaar nader-
den, besloten we dat het tijd was om met 
pensioen te gaan. In 2019 verkochten 
we de wijngaard. Maar we hebben een 
goede relatie met de nieuwe eigenaren 
en bezoeken de wijngaard vaak. Indien 
nodig bieden we een helpende hand. 
We wonen nog steeds in Martinborough, 
hebben nu meer tijd voor onze (klein)
kinderen en genieten van onze hobby’s 
zoals tuinieren en fietsen.

2   Wanneer ben je uit Swalmen 
vertrokken en waarom?

Ik verliet Swalmen in 1972 met de bedoe-
ling een werkvakantie in Nieuw-Zeeland 

en Australië te gaan doen. Toen ik in 
Wellington (Nieuw-Zeeland) aankwam, 
werkte ik een poos als metselaar voor 
Jos Wijnands, eveneens uit Swalmen. 
In korte tijd realiseerde ik me dat 
Nieuw-Zeeland veel mogelijkheden had 
en toen besloot ik te blijven.

3 Wat mis je het meest aan Swalmen?
Ik mis vooral mijn twee broers en twee 
zussen en de verdere familie. Ik mis het 
dorpsleven en de mogelijkheid om door 
Europa te reizen.

4  Wanneer was de laatste keer dat je 
Swalmen bezocht en wat was jouw 
bestemming?

Mijn partner en ik zijn in juli 2019 in 
Swalmen geweest, speciaal om tijd met 
familie door te brengen. We bezochten 
ook Londen en enkele andere Europese 
steden.

5  Welke boodschap wil je 
overbrengen aan de mensen in 
Swalmen?

Je woont in een prachtig stukje Neder-
land, maar hopelijk krijg je de kans om 
ooit Nieuw-Zeeland te bezoeken. Het is 
een totaal andere levensstijl met een veel 
jongere geschiedenis dan Europa. n

Oet Zjwame

Herenboeren Roermond 
op zoek naar locatie
In Roermond is een aantal initiatiefnemers actief om een Herenboerderij te 
realiseren. Een twaalftal kartrekkers is hiermee bezig. Onder andere een locatie 
in Asselt is in beeld.

Wat is een Herenboerderij?
Een Herenboerderij is een kleinscha-
lig, gemengd bedrijf opgericht door een 
coöperatie. Deze coöperatie bestaat uit 
consumenten die grip willen krijgen op 
hun eigen eten. Het doel van Heren-
boeren is namelijk het bereikbaar ma-

ken van smaakvol, gezond, duurzaam 
én betaalbaar voedsel. Voedsel dat 
in de eigen leefomgeving wordt ver-
bouwd. De deelnemende consumenten 
van de coöperatie vormen een bestuur. 
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Vertel eens over het ontstaan van 
Merpo.
Enthousiast steekt Erik van wal en ver-
telt dat hij in 1988 in de logistieke wereld 
terecht is gekomen. 
Na 20 jaar dienstverband, waarbij hij 
diverse managementfuncties heeft be-
kleed, richt hij in mei 2008 zijn eigen 
bedrijf, Merpo (Fashion Logistics) op. In 
2010 verhuist het bedrijf wegens uitbrei-
ding naar een tweede locatie, de voor-
malige tennishallen, waar men nu nog 
opereert. Erik vervolgt: “Gestart werd 
met één werknemer, inmiddels zijn we 
uitgegroeid tot een bedrijf met 40  werk-
nemers,  waaronder vaste medewerkers, 
oproepkrachten en stagiaires, veelal stu-
denten uit Swalmen. Een groot aantal 
van deze jongeren is ‘blijven hangen’ in 
het bedrijf en behoort inmiddels tot de 
vaste kern van arbeidskrachten. Het is 
een enthousiaste groep medewerkers, 
met een gemiddelde leeftijd van rond de 
30 jaar. Ook mijn twee zonen, Thomas 
en Stefan, zijn werkzaam bij Merpo. Kort-
om een mooi gezond familiebedrijf.”

Merpo kennen we toch van de 
vrachtauto’s die naar het Outlet 
Centrum Roermond rijden?
“Klopt, de ritten naar het Outlet zijn wat 
we sinds 2013 doen. Maar dit is slechts 
een klein deel van onze werkzaamhe-
den. Outlet Roermond kreeg toen een 
enorme boost, destijds had men proble-
men met de opslagcapaciteit. Daarop 
kwam de vraag: kan Merpo iets beteke-
nen in de opslag van kleding en daaraan 
gekoppeld diverse andere werkzaam-
heden, zoals het transport van en naar 
het outlet. Zo is de ‘Outlettak’ erbij geko-
men, fashion blijft onze hoofdactiviteit. 
Andere logistieke werkzaamheden zijn 
onder andere opslag en distributie van 
keukens en meubelen.”

Niet alleen kleding
“In de loop der jaren is het logistieke 
karakter van ons bedrijf steeds breder 
geworden. Dit vanwege de expediteurs-
tak, de organisatie van het verzenden/
transporteren van goederen, die erbij is 
gekomen. Klanten leggen transportaan-
vragen bij Merpo neer en wij verzorgen 
dan het complete transport waarbij het 
uiteraard niet alleen om kledingtrans-
port gaat. Mede vanuit het verantwoord 
ondernemen, bundelen wij de aanvra-
gen en transporten in ons gebouw en 
van daaruit rijden volle auto’s weg. De 
transporten gaan onder andere naar 
de Outlets (Roermond, Lelystad, Maas-

mechelen [België] en diverse andere 
outlets in Duitsland). Verder voeren we 
ook winkelverhuizingen uit voor klanten 
die door heel Europa winkels hebben; 
de ene winkel gaat dicht, de andere gaat 
open en weer een andere winkel wordt 
verbouwd. De gehele logistieke organi-
satie hiervan nemen wij voor onze reke-
ning. Ook is het mogelijk om de vroege 
bevoorrading van de winkelmagazijnen, 
na het lossen van de vrachtauto’s om 
06:00 uur ’s morgens, door medewer-
kers van Merpo te laten verzorgen. Zo 
kan het winkelpersoneel op normale 
winkeltijden starten en zich volledig rich-
ten op de verkoop, hun ‘corebusiness’. 
Overigens betreft het transport van goe-
deren niet alleen Nederland maar ge-
heel Europa. Zo nodig regelen wij met 
partners het vervoer, maar voor de klant 
is er slechts één aanspreekpunt; Merpo 
regelt de rest.”
Erik besluit zijn verhaal over Merpo: “Wij 
streven naar een persoonlijke verhou-
ding met klanten en haar medewerkers 
die deze werkzaamheden met elkaar 
uitvoeren. Dit draagt bij aan een duur-
zame relatie.”

Hoe is de BIZ Swalmen Bedrijven-
terreinen ontstaan?
“De oprichting van de BIZ was in 2011. 
Joep Heuvelmans van de Swalmer 
Handelsdrukkerij was destijds de eerste 
voorzitter van de BIZ Bedrijventerrei-
nen”. Joep benaderde mij in 2013 voor 
het bestuur van de BIZ en in 2015 werd 
ik benoemd tot voorzitter van de BIZ 
Bedrijventerreinen”.
Erik vervolgt: “BIZ staat voor bedrijven-
investeringszone. Ondernemers binnen 

een gebied maken afspraken om de 
kwaliteit van dat gebied te verbeteren. 
Je moet dan denken aan het verbete-
ren van veiligheid, bereikbaarheid en 
duurzaamheid maar ook aan belangen-
behartiging. Om die kwaliteitsverbete-
ring te realiseren geven de bedrijven uit 
het gebied een zogenoemde jaarlijkse 
BIZ-bijdrage, dit om nieuwe doelen te 
realiseren. De hoogte van de bijdrage 
is afhankelijk van de WOZ-waarde van 
het bedrijf. Zo betalen de ZZP-ers met 
een kleine loods minder, dan bedrijven 
met grotere bedrijfsruimtes en meer op-
pervlakte, zoals Wepa of VDL Konings. 
Het bedrijventerrein in Swalmen is re-
delijk compact: het gebied tussen de 
Rijksweg, Peelveldlaan en Bosstraat 
en verder de Boutestraat, Breden Ars, 
Hollestraat, Kruiskamp en Stations-
straat. Ondernemers weten elkaar juist 
vanwege dit compacte gebied goed 
te vinden. Samenwerking tussen de 
bedrijven is belangrijk, BIZ Swalmen 
Bedrijventerreinen kent meer dan 90 
bedrijven, groot en klein. Samenwerking 
gebeurt omdat bedrijven dit zelf willen, 
maar ook omdat er sinds 2015 een wet 
op de Bedrijveninvesteringszones is. In 
deze wet staat dat bij voldoende draag-
vlak álle bedrijven in het afgebakende 
gebied moeten bijdragen. Vorig jaar is 
onder de bedrijven een draagvlakme-
ting gehouden. Dat gaat heel officieel 
met notarieel toezicht. Uit deze meting 
is gebleken dat de bedrijven in Swalmen 
de samenwerking en de BIZ een pri-
ma zaak vinden. Zo zijn er voor vijf jaar 
nieuwe afspraken gemaakt en is een 
activiteitenplan 2021-2025 voor het be-
drijventerrein opgesteld. Een goed ves-

BIZ bedrijventerreinen
Bij de naam ‘BIZ centrum Swalmen’ gaat bij menigeen wel een belletje rinkelen. Want ‘Belaef Zjwame’, georganiseerd door 
de ‘BIZ centrum Swalmen’, is een activiteit waar (vrijwel) elke Swalmenaar al eens naar toe is geweest. Wat niet iedereen 
weet, is dat er naast de BIZ centrum Swalmen ook nog een BIZ Bedrijventerreinen Swalmen bestaat. Hierover gaan we in 
gesprek met Erik Poels, voorzitter van de BIZ Bedrijventerreinen, die ons allereerst vertelt over zijn eigen bedrijf Merpo.

Fo
to

: B
ar

t T
eg

el
s



3

tigingsklimaat in de vorm van een 
aantrekkelijk bedrijventerrein is 
voor iedere ondernemer van groot 
belang.”

Wat doen jullie concreet?
“Elk jaar wordt een activiteitenplan 
opgesteld, met daarin de eerder be-
noemde doelstellingen. Activiteiten 
hebben in het algemeen een terug-
kerend of doorlopend karakter. De 
activiteiten maken onderdeel uit van 
de thema’s Veiligheid, Uitstraling en 
Bereikbaarheid. Daarnaast doen 
we ook aan belangenbehartiging. 
Speerpunt van de BIZ is veiligheid. 
De criminaliteit is gelukkig laag, 
mede door de onderlinge sociale 
controle, benadrukt Erik “en ui-
teraard willen we dat zo houden! 
Twee keer per jaar organiseren we 
een schouw (een dag- en avond-
schouw), een inspectie van het to-
tale gebied in samenwerking met 
politie en brandweer. Op basis van 
deze inspectie bespreken we wat er 
verbeterd kan worden.
Ook de uitstraling van het bedrijven-
terrein speelt een rol. Daarom gaan 
we de wegen op het industrieterrein 
aankleden en verfraaien, met onder 
andere bloembakken. Onderhoud 
van het bedrijventerrein staat even-
eens hoog in ons vaandel en daar 
willen we samen aan bijdragen.
Voor een bedrijventerrein zijn be-
reikbaarheid en toegankelijkheid 
erg belangrijk. Gelukkig zitten we 
dichtbij één van de afslagen van de 
A73. Chauffeurs maken we duide-
lijk dat men het beste de afslag na-
bij Beesel/Reuver kan gebruiken, 
op deze wijze wordt vrachtverkeer 
door het dorp Swalmen vermeden. 
Binnen dit aandachtsgebied is het 
zorgen voor voldoende parkeerfa-
ciliteiten een ander belangrijk punt 
dat we oppakken. 
Naast deze punten noem ik ook de 
belangenbehartiging, bijvoorbeeld 
onze relatie met de Gemeente 
Roermond, de Ontwikkelingsmaat-
schappij Midden-Limburg, de Lim-
burgse Werkgeversvereniging en 
andere relevante partners. Sámen 
bereik je bij deze partijen meer dan 
als individueel bedrijf. Door het pro-
moten van informele contacten, wil 
het huidige bestuur, dat naast mij 
bestaat uit Frank Verkoijen, Ferd 
Geisler en Steven van Lier de band 
tussen de bedrijven versterken en 
achterhalen wat er bij de onderne-
mers leeft.
Helaas zijn deze contacten vanwe-
ge corona momenteel wat minder 
maar voor de toekomst ligt er in 
ieder geval voldoende werk in het 
verschiet”, zo rondt Erik zijn ver-
haal af. n
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Het onderzoek richt zich specifiek op 
twee burchten langs de Swalm en aan de 
bosrand. Daartussen liggen veel huizen. 
Daardoor is het niet zonder meer duide-
lijk welke das in welke burcht thuishoort. 
Om eventuele overlast van deze dieren 
effectief aan te kunnen pakken, gaan de 
studenten deze zomer zoeken naar een 
oplossing die voor mens en dier werkt.
 
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Voor het onderzoek hebben de jongelui 
de beschikking over twee wildcamera’s. 
Ze maken gebruik van baitmarking, een 
kleurmarkering van aas (bait). De studen-
ten hebben ontdekt dat dassen het liefst 
pinda’s met honing eten. Op tenminste 
tien verschillende plaatsen zijn bakjes 
met dit notenvoer in de buurt van de ca-
mera gelegd. Met in elke bak een aparte 
kleur aas, zodat ze de dassenclans uit 
elkaar kunnen houden. Vervolgens gaan 

de studenten twee keer per week naar 
de camera’s om de beelden te bekijken, 
de geheugenkaartjes leeg te maken, 
batterijen te vervangen en het lokaas te 
verversen. Ook gaan ze op zoek naar 
latrines in de hoop dat ze uitwerpselen 
met gekleurde bait erin kunnen vinden. 
Dat kan lastig zijn omdat dassen overal 
latrines kunnen hebben en het niet mo-
gelijk is om heel Swalmen uit te kammen 
met vijf personen. Verder is de kans groot 
dat er andere diersoorten op de camera’s 
te zien zijn, die waarschijnlijk ook van de 
bait eten.

Omdat het onderzoek in juni/juli nog 
loopt, kunnen er bij het ter perse gaan 
van deze Zjwamer Gezet nog geen re-
sultaten gemeld worden. Bij eventuele 
vragen, opmerkingen of aanvullende 
informatie kunt u mailen naar dassen-
project@gmail.com. n

Dassenonderzoek 
Swalmen
Het zou zomaar kunnen dat je een das in je tuin te zien krijgt als je tussen 
Swalm en bosrand woont. Dat is ook bekend bij vrijwilligersorganisatie IVN 
Roermond en omstreken. Zij gaf daarom een groep studenten van HAS (Hogere 
Agrarische School) Venlo de opdracht om te onderzoeken op welke plekken 
deze beschermde diersoort in Swalmen voorkomt. Dassen wonen alleen of als 
clan in burchten en hebben in die buurt hun eigen territorium (leefgebied). 

Samen beslissen ze welke groenten en 
welke fruitsoorten de Herenboerderij 
produceert. Daarnaast komen er kippen 
voor de eieren en een aantal varkens en 
koeien voor een bescheiden vleespro-
ductie. De mest van de varkens en koei-
en wordt weer gebruikt voor de teelt van 
de groenten. Daarmee is sprake van 
echte kringlooplandbouw. De coöperatie 
neemt een boer in loondienst. Hij of zij is 
de vakman, heeft de dagelijkse leiding op 
de boerderij en produceert op een duur-
zame en professionele wijze het voedsel, 
exclusief voor de leden. Deze leden ko-
pen wekelijks vers voedsel bij hun eigen 
boerderij. Hiervoor betaalt men contribu-
tie. De hoogte van de contributie stellen 
de leden van de coöperatie vast. 

Wat is er nodig voor een 
Herenboerderij?
Voor de opzet van een Herenboerderij zijn 
in totaal ongeveer 500 personen, inclusief 
kinderen nodig. Dit kunnen zowel één-
persoons- en tweepersoonshuishoudens 
zijn, maar ook gezinnen. In elk geval men-
sen die gezond en eerlijk voedsel belang-
rijk vinden. De Coöperatieve vereniging 
Herenboeren Roermond is in maart 2021 
van start gegaan. Geschikte (pachtbare) 
landbouwgrond van circa 20 hectare is 
een eerste vereiste voor de opzet van de 

boerderij. Momenteel wordt volop onder-
handeld over een locatie, waarbij ook een 
locatie in Asselt in beeld is. Om te starten 
met de boerderij en het inrichten van de 
grond zijn 150 intentieverklaringen nodig. 
Naast de contributie betaalt een huishou-
den eenmalig € 2.000,- inleggeld. Met dit 
geld kan de coöperatie de boerderij ont-
wikkelen en de grond inrichten. Medio juni 
zijn er circa negentig huishoudens die een 
intentieverklaring tot deelname hebben 
ondertekend. Een flinke stap in de goede 
richting, maar nog even te gaan tot het 
beoogde doel. Herenboeren Roermond 
verwacht dat als de locatie van de boer-
derij bekend is, dit een positief effect zal 
hebben op het aantal deelnemers. n

Heeft u interesse of wilt u meer 
weten?
Herenboeren Roermond organiseert 
regelmatig (online) informatie-
bijeenkomsten. Data worden 
aangekondigd via de website 
https://roermond.herenboeren.nl/. 
Op deze site leest u ook verdere 
informatie over dit project. 

< Vervolg van pagina 1: Herenboeren Roermond op zoek naar locatie > 
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gesubsidieerd door de Provincie Limburg

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

Wijkspreekuur Swalmen

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

Zolang de coronamaatregelen 
gelden, is er géén spreekuur 
van de wijkagent/ wijkboa en 
van het WMO-team. 
In Coronatijd is het WMO-team 
alleen telefonisch bereikbaar 
op 0475-359999 of via mail: 
secretariaatwmo@roermond.nl
Zodra de coronamaatregelen 
vervallen, publiceren wij de tijden 
van de spreekuren opnieuw.

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.

Colofon
De Zjwamer Gezet is een uitgave 
van de Stichting Dorpsraad 
Swalmen. De redactie bestaat uit 
Chris van Goch, Geert Julicher, 
Patrick van Cann en Riky Simons-
Julicher. 
De Zjwamer Gezet wordt huis-aan-
huis verspreid in Swalmen, behalve 
bij adressen met een nee/nee 
sticker. Desgewenst kan een (extra) 
exemplaar van de Zjwamer Gezet 
meegenomen worden bij Jan Linders 
Swalmen 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.

Investeren in zonnepanelen op 
gemeentelijke daken levert 
aantrekkelijk rendement
In 2021 biedt de Rijksoverheid speciaal 
voor leden van energiecoöperaties een 
vernieuwde subsidieregeling (S.C.E.) 
voor postcoderoosprojecten. Een post-
coderoosproject is vooral interessant 
voor mensen die zelf geen geschikt 
dak hebben om zonnepanelen op te 
leggen of in een huurhuis wonen, maar 
toch graag duurzame zonne-energie 
willen opwekken. Ook inwoners die zelf 
al zonnepanelen op hun dak hebben 
liggen of gewoon willen investeren in 
lokaal opgewekte duurzame energie, 
kunnen deelnemen. Als je gaat verhui-
zen blijf je eigenaar van de participaties. 
Dat maakt deze nieuwe postcoderoos-
regeling naast het te verwachten mooie 
rendement nog interessanter om mee 
te doen. Deelnemers leveren daarmee 

een positieve bijdrage aan de energie-
transitie. Alle inwoners van de gemeen-
te Roermond kunnen meedoen. Dit 
project gaat van start onder de naam 
‘Zonneroos RoerOm Energie’. Voor de 
duidelijkheid: RoerOm Energie is geen 
commerciële aanbieder, maar een coö-
peratie zonder winstoogmerk. Alle posi-
tieve resultaten komen ten goede aan 
de deelnemers. n

Project 
‘ZonneroosRoerOm Energie’
Postcoderoosproject in Roermond
Coöperatie RoerOm Energie helpt inwoners van Roermond om samen 
betaalbare duurzame energie te realiseren. De gemeente Roermond heeft 
daken beschikbaar gesteld voor een postcoderoosproject ‘nieuwe stijl’. 
RoerOm Energie organiseert over dit project diverse informatieavonden.

Meer weten? 
www.RoerOmEnergie.nl 

Antwoorden Zjwamer filippine uit nummer 6:
1] Groenewoud, 2] De Octopus, 3] Mathieu, 4] Roermond, 5] Zeegers, 
6] Hopsjlokkers, 7] Beverpad, 8] Zjwaamvallei, 9] Lambertus, 10] St. Jan Baptist.
Dit leidde naar de oplossing: Goed gedaan.
Het verborgen woord was: Zjwame (te vormen met de letters uit de becijferde 
vakjes; 1: Z, 2: J, 3: W, etc.)

Zjwaamse sjprónge         

Lukt het u om onderstaande paardensprongen op te lossen? Voor wie niet 
bekend is met dergelijke puzzels: u vindt de oplossing door paardensprongen 
te maken. Een paardensprong is steeds een sprong van twee hokjes naar 
boven/beneden en een opzij, of twee opzij en een naar boven/beneden (in de 
L-vorm, vanuit het schaakspel). De beginletters zijn niet gegeven. Succes!

Zjwaamse sjprónge         door Sander Schmits 
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te maken. Een paardensprong is steeds een sprong van twee hokjes naar  
boven/beneden en een opzij, of twee opzij en een naar boven/beneden  
(in de L-vorm, vanuit het schaakspel). De beginletters zijn niet gegeven. Succes! 
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