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< Lees verder op pagina 2 >

Vragen van 
de redactie 
Voor u ligt de elfde editie van de 
Zjwamer Gezet. Een reactie stel-
len 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. 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 
april 2022. U kunt een artikel aan-
leveren tot 17 maart 2022.

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

MHVS

Al feertig jaor mit wisselend suukses
oppe bres veur de Zjwamer natuur
mer zeker ouch veur ós hisjtorie,

ós taal en kultuur.

‘’n Loes inne pels’ of ‘die van ’t miljeu’:
häör zo te numme 

woor veur de hel wèrkers
bès waal èns get sjneu.

Erkènning achteraaf en sympathie
sjtumde den toch tevreje en bliej.

Ouch nao feertig jaor
is in ós water- en greungemeinte

nag altied zat te doon.
Veur ós kinjer is d’r ’n greun
en good besjreve Zjwame;

det is toch zeker sjoon.

HEUKSKE
ZJWAAMS

“Er was meer dan alleen 
maar ja en amen”
Begin november 2021 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het 40-jarig 
jubileum van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen (MHVS) gevierd. 
Een viering die eigenlijk in 2020 had moeten plaatsvinden, maar die vanwege 
corona was uitgesteld. Tijdens de bijeenkomst was de presentatie van het 
jubileumboek 1980-2020. Een boek waarin de geschiedenis van de MHVS 
aan de hand van hoogtepunten en activiteiten wordt verteld. Een mooie 
gelegenheid om met één van de initiatiefnemers uit het begin, oud-Swalmenaar 
Harry Alers, in gesprek te gaan.

De start van de MHVS ligt bij de 
Milieugroep Swalmen. 
Hoe ontstond deze groepering?  
Harry vertelt: “Om dit te begrijpen is 
het goed om even stil te staan bij de 
tijd van toen. Onze ouders maakten de 
oorlog mee en vervolgens de wederop-
bouw, de naoorlogse periode. Een tijd 
waarin het steeds beter met hun ging; 
zij hadden niet het gevoel dat men 
nog iets moest ‘afdwingen’. Maar hun 
kinderen gingen studeren, kwamen in 
een andere omgeving en ervoeren dat 
er meer was dan alleen maar ‘ja en 
amen’. Natuur- en milieubewuste jon-
geren (tussen de 20 en 30 jaar) zagen 
wat er gebeurde in hun omgeving en 
vonden dat het ook anders kon. Een 
van die groepjes werd (midden jaren 
zeventig) de Milieugroep Swalmen. 
Op zondagochtend vergaderden we 
in café de Geitesjtal. Bij die groep wa-

Oud-Swalmenaar Harry Alers aan de Zjwaam.

ren verder Hans Heijnen, Lei Geujen, 
Jo Walenbergh, Lena Simons-Stienen, 
Cor van Avesaath, Peter Wijnands, 
maar ook Peter Gruyters, Huub Kessels 
en Wiel Kok. We vergaderden over al-
les wat speelde in Swalmen. Vooral 
omdat we oog en zorg hadden voor het 
milieu en de natuur. Wij discussieerden 
bijvoorbeeld over het gemeentelijk be-
leid (de ontwikkelingen in het Groene-
woud, de plannen voor De Hout of de 
Asseltse Plassen) of over het Provin-
ciaal- en Rijksbeleid en vooral de R73 
en het vliegtuiglawaai dat toentertijd 
erg speelde. Hierover werden brieven 
naar verschillende instanties gestuurd 
en zo ontstond de behoefte om een 
vereniging te worden. Samen met Lei 
en Jo bereidde ik de oprichting van de 
vereniging voor. Met ons drieën discus-
sieerden we over de juiste formulering 
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van de doelstellingen van de vereniging 
en over wat in de statuten moest staan. 
Het was af en toe heel diepgaand, maar 
zeker ook gezellig. Een prachtige, leu-
ke tijd!”, zo blikt Harry terug.

Welke onderwerpen kwamen in de 
beginperiode aan de orde en zijn er 
ook resultaten geboekt?  
Harry neemt de notulen uit één van de 
vergaderingen uit 1981 erbij en somt 
enkele onderwerpen op. “We vergader-
den over de sluiproute via het School-
broek, over inspraak in de groennota’s 
van de gemeente Swalmen, over de 
openbaarheid van de commissie 
Zwembadcomplex, we stelden een ei-
gen recreatieplan op voor Swalmen 
en het ging natuurlijk heel vaak over 
de dreiging van de R73. Al deze acties 
waren erop gericht om de vereniging te 
verbreden. Je kunt in Swalmen wel iets 
vinden met tien personen, maar je moet 
ook draagvlak hebben. Als je meer 
mensen bij de vereniging hebt en ook 
op diverse terreinen actief bent, dan 
krijg je ook de onderwerpen wat mak-
kelijker op de agenda. Daarom gaven 
wij lessen op scholen, werden de knot-
wilgen geknot, maakten we een folder 
met wandelingen in en om Swalmen 
en kwam er een brochure ‘Natuur en 
Landschap van Swalmen’. Daarnaast 
was en is beïnvloeding van (overheids)
beleid één van doelstellingen van de 
MHVS. In die jaren richtten wij ons bij-
voorbeeld op procedures om het water 
van de Swalm zuiverder te krijgen. Bij 
het verlenen van nieuwe vergunningen 
voor bedrijven zoals de moutfabriek en 
de papierfabriek maakten wij bezwaar, 
soms tot aan de Raad van State toe. 
Dit was vooral bedoeld om (milieu)be-
wustzijn te creëren. Een bewustzijn dat 
erop gericht was dat de natuur en het 
milieu ook een waarde vertegenwoor-
digen. Onze acties hebben wel iets in 
gang gezet, waardoor het water van 
de Swalm op dit moment bij wijze van 

spreken ‘drinkbaar’ is. Naast de Swalm 
noem ik ook De Hout, momenteel hét 
wandelgebied van Swalmen. Destijds 
was er een behoorlijk ‘gevecht’, ook 
met rechtszaken, om te voorkomen dat 
er vakantiehuisjes zouden komen.” 

Jij bent ook betrokken geweest bij 
de oprichting van de werkgroep 
Geschiedenis en Archeologie. 
“Ja, binnen het bestuur verdeelden we 
de taakvelden en ik kon de werkgroep 
geschiedenis oprichten. Ik plaatste 
een oproep in de Swalmbode; iets in 
de trant van: ‘we zijn bezig met de ge-
schiedenis van Swalmen en zoeken 
nog belangstellenden’. En zo startte in 
november 1980 de werkgroep, met on-
der meer Johanna Cox-Geraedts, Miep 
en Lei van Avesaath, Harrie Geerlings, 
Gonnie Perrée, ‘meister’ Ramakers en 
Els Thissen-Heynen. Allereerst bepaal-
den wij welke onderwerpen in Swalmen 
speelden en de moeite waard waren 
om te bekijken. We kwamen uit bij de 
industrie in Swalmen. Dan moet je den-
ken aan de keramische industrie, de 
houtindustrie, de metaalindustrie, maar 
ook de voedingsmiddelenindustrie, 
papierfabriek, glasindustrie en ande-
re bedrijvigheid. Hiermee gingen we 
aan de slag. We verdeelden de onder-
werpen en gaandeweg proefde je het 
enthousiasme in de werkgroep. We 
hadden iets te pakken wat leuk was, 
iets wat er toe deed, een onderwerp 
dat leefde. Dat zagen en hoorden wij bij 
de mensen die toen werkzaam waren 
of werkzaam waren geweest en die wij 
interviewden. Op sommige momenten 
was het wel hectisch. Tekstverwerking 
bijvoorbeeld ging toen heel anders dan 
nu. Ik zie het nog voor me. Bij mij thuis 
lagen op de vloer alle blaadjes die in de 
juiste volgorde moesten worden gelegd 
om naar de drukker gebracht te worden 
voor een boekwerk. Maar dan kwam 
er nog een nieuwe foto of een nieuw 
verhaal. Enfin, het was een geweldig 

thema en binnen de werkgroep liep het 
als een trein. Het eindresultaat was het 
fraaie boekje ‘Swalmer industrie van 
vroeger tot nu’ én een mooie expositie 
in 1982. Een tentoonstelling waar in 
één weekend 3.000 bezoekers op af-
kwamen. Voor het imago en draagvlak 
van de MHVS én voor de kas van de 
verenging was het zeker een succes.

Eind 1980 ontving jij, als initiatief-
nemer van de werkgroep 
Geschiedenis en Archeologie, 
de eerste Nepomuk medaille van 
De Hopsjlokkers. Een mooie 
erkenning van deze vereniging.
Harry lacht: “Zeker een mooie erken-
ning als je ziet dat het werk gewaar-
deerd wordt. Daar doe je het voor. 
Vanaf de start van de MHVS is gewerkt 
aan het krijgen van draagvlak onder de 
bevolking.”
 
Tot slot: hoe lang ben jij actief 
geweest?
“In 1978 ben ik bij de Milieugroep geko-
men en ik ben gestopt als bestuurslid in 
augustus 1982, omdat ik toen opnieuw 
in het buitenland ging werken. Dus eerst 
twee jaar in de Milieugroep Swalmen en 
daarna twee jaar in het bestuur van de 
huidige vereniging. Het wel en wee van 
de MHVS heb ik steeds gevolgd. Uiter-
aard via het verenigingsblad en indien 
mogelijk woonde ik de jaarvergaderin-
gen bij. Ook bleef ik zoveel mogelijk 
betrokken bij acties en activiteiten. Te-
vreden kijk ik terug op de beginperiode. 
Zeker als ik tegenwoordig in Swalmen 
kom en wandel in het buitengebied. Dan 
realiseer ik me dat de R73 gelukkig niet 
langs de Duitse grens is gelegd en dat 
er veel mooie natuurgebieden in Swal-
men bewaard zijn gebleven. Dit dankzij 
de mensen die toen oplettend waren en 
die daar tijd en energie in stopten. Dát 
resultaat doet me deugd; het werk van 
de MHVS is zeker niet onzichtbaar ge-
bleven”, zo besluit Harry. n

< Vervolg van pagina 1: “Er was meer 
dan alleen maar ja en amen” > 



3

Gevaren 11
Zo hebben we afgelopen periode in overleg en met mede-
werking van de firma Vandaglas, Gevaren 11, (voorheen 
Swallow) hun AED buiten aan de voorgevel opgehangen. 
Vervolgens is de AED aangemeld bij HartSlagNu zodat ook 
deze 24/7 inzetbaar is en bij een oproep voor reanimatie door 
burgerhulpverleners opgehaald kan worden. Deze locatie 
(Leuker – Gevaren – Rijksweg Zuid) was tevens voor ons 
prioriteit, in verband met  de zes-minuten-regel en is nu geen 
‘witte vlek’ meer in het AED netwerk!.

Asseltsestraat 55
In samenwerking tussen de buurtvereniging en onze werk-
groep heeft de AED van Asselt een nieuwe locatie gekregen. 
Dit omdat aan de gevel bij café-restaurant De Boei door plaat-
sing van de nieuwe serre geen plek meer was. En bij even-
tueel hoog water is de AED toch goed bereikbaar. De nieuwe 
bestemming is 150 meter verschoven naar Asseltsestraat 55. 
Aan de voorgevel hangt een bordje om aan te duiden dat hier 
een AED aanwezig is; deze bevindt zich onder de carport.

Update werkgroep 
Hart Veilig Swalmen
Ondanks de coronamaatregelen zit de werkgroep Hart Veilig Swalmen niet stil. Want om onze doelen te verwezenlijken, 
namelijk het realiseren en in standhouden van een dekkend AED netwerk en meer burgerhulpverleners om deze AED’s 
te bedienen, zijn we continue bezig allerlei zaken aandacht te geven. 

Het heeft doorlopend onze aandacht om nog meer 
AED’s in het netwerk van HartSlagNu op te (laten) ne-
men en/of bestaande AED die bij bedrijven of particu-
lieren binnen hangen naar buiten te krijgen. Mocht bij u 
of in uw bedrijf ook een AED aanwezig zijn en u denkt 
eraan om deze op te laten nemen in het HartSlagNu 
netwerk, neem dan contact op met onze werkgroep via 
secretariaat@dorpsraadswalmen.nl. 
Wij denken graag mee om dit samen met u te realiseren. 
Daarnaast kijken we als werkgroep naar locaties binnen 
Swalmen, Boukoul en Asselt waar een extra AED even-
tueel noodzakelijk is, maar daarover later meer.

Onze volgende prioriteit is het opleiden van nieuwe bur-
gerhulpverleners die na het volgen van een korte op-
leiding in staat zijn een reanimatie te starten en daarbij 
de AED op de juiste manier in te zetten indien de situatie 
daar om vraagt. Zou u ook burgerhulpverlener willen wor-
den dan wel leren reanimeren dan kunt u zich opgeven via 
secretariaat@dorpsraadswalmen.nl. 
Zodra, gelet op de geldende Coronaregels, duidelijk is  wan-
neer deze cursus van start gaat, wordt u eerst uitgenodigd  
voor een informatieavond. n

Namens werkgroep HVS, Patrick Verheyden
 Erik Eikelenboom
 Leon van Bers

Stationstraat 54
Afgelopen jaar besloot de NS dat op alle treinstations een 
AED wordt geplaatst; zo ook in Swalmen op de Stations-
straat. Deze locatie is een geweldige toevoeging voor dat 
gebied en ook deze AED is opgenomen in het HartSlagNu 
netwerk en dus 24/7 inzetbaar. Bij de oproep via het reanima-
tie-oproepsysteem van HartslagNu voor deze AED ontvang 
je een code waarmee je de kast kunt openen.
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Een honderdjarige in Swalmen!
Geen persoon die zijn of haar honderdste verjaardag vierde, maar een Swalmer familiebedrijf. En wel Electrotechnisch 
Installatiebedrijf Jo Konings, in de volksmond en inmiddels ook zichtbaar op de vijf bedrijfsauto’s: Joko. 
Reden voor een interview met eigenaar/directeur Jules Konings.
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Jules, je opa Chris Konings startte 
zijn onderneming in 1920. Hoe ging 
dat indertijd?
“Nou, hij schreef zijn onderneming in 
het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel in op 1 april 1920. Het was 
toen een smederij en een winkel met 
huishoudelijke artikelen op het adres 
Rijksweg Zuid 14. Dat was een stra-
tegisch goede keuze: midden in het 
centrum van het dorp, maar boven-
dien ook aan de doorgaande route van 
Roermond naar Venlo. Zo konden ook 
passanten zijn zaak bezoeken. In een 
latere fase is daar de elektrotechnische 
branche aan toegevoegd.”

Werkte hij alleen in zijn zaak of had 
hij ook personeel?
“Het bedrijf groeide inderdaad en toen 
de eerste werknemer -Sef Julicher- kon 
worden aangesteld, vond hij het nodig 
om trots als een pauw voor de camera 
te poseren. Opa Chris was getrouwd 
met Joanne Maria Suilen en zij hadden 
12 kinderen (acht jongens en vier meis-
jes) Twee zonen -Jo en Karel- hadden 
meteen al belangstelling voor de am-
bachtelijke werkzaamheden en waren 
van jongs af aan actief in de zaak. De 
oorlog strooide roet in het eten. Een 
bombardement veroorzaakte veel 
schade aan de woning, waardoor het 
gezin moest uitwijken naar een tijdelijk 
leegstaande woning aan de overzijde. 
De werkzaamheden in het bedrijf kon-
den provisorisch worden voortgezet. 
Na de oorlog hebben de twee zoons de 
ambachtsschool bezocht en zich ver-

der bekwaamd, waarbij Jo koos voor 
de elektrotechniek.”

Zijn er nog bijzonderheden uit die 
eerste periode?
“In de archieven troffen we een contract 
aan tussen de gemeente Swalmen en 
de firma Konings uit 1948. Het bedrijf 
kreeg van de gemeente -een woning-
bouwcorporatie was er toen nog niet- 
de opdracht om voor de eerste twaalf 
sociale huurwoningen in Swalmen de 
elektriciteit en de lichtinstallatie aan te 
leggen. Ook werd -en wordt- het bedrijf 
sinds de oprichting vaker geconsul-
teerd voor het verrichten van onder-
houdswerkzaamheden aan kasteel 
Hillenraad.

Verder had de familie Konings een uit-
stekende reputatie in Swalmen. Opa 
Chris vervulde diverse bestuursfuncties 
bij verenigingen, waarvoor hij in 1952 
een koninklijke onderscheiding kreeg. 
Op 72-jarige leeftijd vond hij het wel-
letjes en hadden zijn beide zoons vol-
doende leerschool (bij hem) gehad om 
zonder problemen het bedrijf voort te 
zetten. Dus besloot hij in 1956 zijn zaak 
te splitsen, waarbij Jo het elektrotech-
nisch deel overnam en Karel de huis-
houdelijke artikelen en de rijwieltak.”

Toen nam je vader de dus zaak over. 
Waren er veranderingen?
“Vader Jo Konings trouwde in 1956 met 
mijn moeder Fien Chermin. Ze kregen 
vijf kinderen. Als nieuwe eigenaren be-
sloten ze de onderneming te wijzigen. 
Naast het elektrotechnisch installatie-
bedrijf werd een kleinhandel in elektri-
sche verbruikstoestellen zoals lampen, 
mixers, haardrogers, radio’s en tv’s 
toegevoegd. Later nog grammofoon-
platen en daarna cd’s en videorecor-
ders. De winkel werd totaal vernieuwd 
en het vloeroppervlak uitgebreid. Veel 
inwoners van Swalmen hebben hier ja-
renlang kunnen profiteren van het aan-
bod in de door moeder Fien tot 1986 
bestierde winkel.”

Jules, zelf ben je ook al een hele poos 
werkzaam in de zaak. Bevalt het?
“Ja, sinds 1984 ben ik vennoot. Ik had 
een theoretische opleiding MTS-elektro 
en bedrijfsbeheer gevolgd. En natuurlijk 
een goede praktische leerschool thuis. 
Je mag wel stellen dat zowel nieuw-Tim Konings (l) en Jules Konings (r).

Chris Konings rechts, Sef Julicher links.
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bouw-, verbouw-  en onderhoudswerk-
zaamheden door ons zonder problemen 
kunnen worden uitgevoerd. Mijn vrouw 
Liesbeth is sinds 1988 ook vennoot. Zij 
was assistent-accountant dus dit kwam 
heel goed van pas. Ze heeft na het over-
lijden van mijn moeder nog een poos 
de winkel gerund, maar de concurrentie 
met de grootwinkelbedrijven was echter 
zodanig dat we in 1999 besloten met de 
winkel te stoppen en ons geheel te rich-
ten op het elektro-installatiebedrijf.
En dat bevalt heel goed. We heb-
ben momenteel acht medewerkers in 
dienst, waarvan sommige al heel lang. 
Mijn vader had twee medewerkers 
in dienst toen ik in de vof kwam: Thei 
Janssen heeft zelfs 45 jaar gewerkt bij 
drie generaties Konings, toch redelijk 
uniek te noemen. 

Hoewel er best veel concurrentie was 
en is in de installatiewereld, hebben wij 
altijd een toeloop van klanten gehad. 
We mogen vaak een offerte uitbrengen, 
die dan resulteert in een opdracht. Zo 
hebben we onderhoudscontracten voor 
diverse winkelcentra in Limburg en zijn 
er ook veel klanten uit Duitsland bijge-
komen, wat geresulteerd heeft in het 
realiseren van een grote kledingwinkel 
in Berlijn. Voor werkzaamheden na de 
overstromingen in Valkenburg van af-
gelopen zomer zijn we ook gevraagd. 
Zowel particulieren als bedrijven kun-
nen bij ons terecht en wij zeggen met 
trots dat we 24 uurs service hebben en 
niemand in het duister laten zitten bij 
storingen. Uiteraard gaan wij ook mee 
met de huidige tijd en zijn we zeer actief 
in zonnepanelen, beveiligingscamera’s, 
internetmogelijkheden, laadpunten voor 
elektrische auto’s en staan we klaar 
voor alle aankomende noviteiten op het 
gebied van elektro, kortom: modern en 
toekomstgericht.”

Hoe ziet die toekomst eruit?
“Ik ben blij dat inmiddels Tim -onze 
zoon- in de vof is gekomen. Hij is na 
zijn opleidingen sinds vier jaar actief 
betrokken in de onderneming. Ik ben 
ervan overtuigd dat ook straks onder 
zijn leiding het bedrijf een goede toe-
komst tegemoet zal gaan.” n

‘Zowel particulieren 
als bedrijven kunnen 
bij ons terecht en wij 

zeggen met trots dat we 
24 uurs service hebben 

en niemand in het 
duister laten zitten bij 

storingen.’ De SVSw probeert ouderen actief bij 
de samenleving te betrekken. Dit is de 
afgelopen twee jaar moeilijk geweest. 
Veel ouderen durfden niet naar buiten 
in verband met het coronavirus. Toch 
waren de middagen die wel doorgingen 
goed bezocht. 

SVSw organiseert onder meer kien- en 
kaartmiddagen, informatiemiddagen 
(met bijvoorbeeld onderwerpen als 
notaris, gezond eten, brandpreventie), 
creatieve activiteiten (zoals het maken 
van kerst- en paasstukjes) en de jaar-
vergadering. Een biljartcompetitie in 
de winter en zomer is ook een vast on-
derdeel van de activiteiten, evenals het 
kegelen bij ’t Kesjotje. Verder kennen 
we de jaarlijkse snertmiddag en de len-
temiddag. Deelnemers hieraan kunnen 
gaan wandelen, fietsen, kaarten of ge-
woon gezellig bij elkaar zitten onder het 
genot van een kop snert of lentesoep. 
Veel activiteiten worden opgeluisterd 
door het optreden van koren, solisten 
en andere muzikanten. Verder biedt 
de SVSw een teken- en schildercursus 
aan. Ook zijn er jaarlijks een vijftal fiet-
stochten. En dat alles voor € 12,- per 
jaar. 

In de loop van de jaren kreeg de steeds 
weer gezellige kerstmiddag bekend-
heid, net als de schitterende carnavals-
middag met veel Zjwamer artiesten. De 
jaarlijkse Dag van de Ouderen is altijd 
een succes. Ook de busreisjes vallen 
goed in de smaak. Het bestuur probeert 
een zoveel mogelijk gevarieerd pro-
gramma samen te stellen. Voor ieder 
wat wils. Uiteraard worden de geldende 
coronaregels hierbij in acht genomen.
Samen met het huiskamerproject 
(HKP) in De Robijn organiseert de ver-
eniging op dinsdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige middag voor 

senioren. Leden en niet-leden kunnen 
een kaartje leggen, rummikub spelen, 
handwerken of gezellig kletsen onder 
het genot van koffie of thee. Voor dege-
nen die geen vervoer hebben, kan dit 
geregeld worden. 
Omdat de meeste leden reeds een 
werkzaam leven achter de rug hebben, 
vinden de meeste activiteiten in de 
middaguren plaats. We krijgen steeds 
meer geluiden van werkenden die ook 
lid willen worden van de vereniging. 
Daar zullen we ons in de toekomst 
ook op gaan richten. Wij organiseren 
in 2022 een fietstocht in de avonduren 
en een wijnproeverij. Wij proberen ook 
de jonge senioren bij de vereniging te 
betrekken. Vanaf 55 jaar is iedereen 
welkom. 

Het bestuur SVSw en HKP bestaat uit 
negen leden. Elke maand is er een uit-
gave genaamd OEN, Oos Eige Nuujts. 
Hierin staat de planning voor de ko-
mende periode en zaken die in de 
bestuursvergadering besproken zijn. 
Voor sommige activiteiten is een opga-
vestrookje noodzakelijk, mede door het 
beperkt aantal personen dat toegelaten 
mag worden. OEN wordt bij de leden 
bezorgd. De vereniging kan gelukkig 
gebruik maken van veel vrijwilligers die 
diverse werkzaamheden voor hun re-
kening nemen. Nieuwe vrijwilligers zijn 
altijd welkom. n

Wij hopen dat u door dit artikel de stap durft te zetten om lid te 
worden van de Seniorenvereniging Swalmen. 

Kijk op www.seniorenverenigingswalmen.nl of mail naar 
secretaris@seniorenverenigingswalmen.nl.

Seniorenvereniging Swalmen (SVSw) is een van de grootste verenigingen in 
Swalmen. Met zo’n 500 leden met recht een bloeiende vereniging. De SVSw 
organiseert activiteiten voor ouderen.

In de Sjienwerper: 
Seniorenvereniging Swalmen 
en KBO-PCOB Limburg, afd. Swalmen
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Abonnementenfolder
De afgelopen jaren viel hij bij elke Swal-
menaar op de deurmat: de abonne-
mentenfolder van het zwembad. Tijden 
veranderen, behoeften veranderen en 
ook wij gaan met de tijd mee. Anders 
dan gebruikelijk zal de abonnementen-
folder niet meer huis aan huis worden 
bezorgd. De abonnement verkoopda-
gen die via deze huis-aan-huisfolder 
aangekondigd werden, worden nu ge-
communiceerd via media, social media 
en onze website. Wel ontvangen alle 
basisschoolkinderen van Swalmen de 
traditionele folder. Deze folder was jaar-
lijks een behoorlijke kostenpost. Dit en 
vooral de hoeveelheid werk voor de vrij-
willigers zijn doorslaggevend geweest 
voor deze verandering. Vorig jaar heb-
ben we door corona op hele korte ter-
mijn de abonnementverkoop op moeten 
zetten en enkel via social media en web-
site kenbaar kunnen maken. Dit heeft 
uiteindelijk heel goed uitgepakt. Net als 
de verkoop van de digitale toegangs-
kaartjes, verplicht vanwege de corona. 
Uiteindelijk bleek het e-ticketsysteem 
prima te functioneren in combinatie met 
ons nieuwe kassasysteem. 
Ja, ook het Familiebad gaat met de tijd 
mee.

Uitbreiding kampterrein
Het slechte weer afgelopen seizoen 
heeft ons ook op een ander vlak aan 
het denken gezet. Voor het voortbe-
staan van het bad op de lange termijn 
is het goed om minder weersafhanke-
lijk te worden. De uitbreiding van het 
kampterrein is hierin een belangrijke 
stap. We hebben ons kampterrein uit-
gebreid van twee naar drie terreinen en 
zijn actief bezig om deze terreinen van 
betere faciliteiten te voorzien zoals sa-
nitair en een keuken. Wekelijks wordt 
hieraan gewerkt door de vrijwilligers.

Vernieuwing speeltuin
Daarnaast is er een start gemaakt met 
de uitbreiding en vernieuwing van de 
speeltuin. Hiermee hopen we, in com-
binatie met ons gezellige terras en 
horeca, ook gasten te trekken op min-
der warme dagen. De huidige speel-
toestellen zijn aan vervanging toe. Het 
vervangen van deze toestellen is kost-
baar, vandaar de keuze om nu in delen 

de speeltuin te vernieuwen en uit te 
breiden. Dit is mede mogelijk dankzij 
het mooie bedrag dat we hebben mo-
gen ontvangen van de Rabo ClubSup-
port actie. Met de uitbreiding hopen we 
te bereiken dat ook de iets oudere kin-
deren uitdaging vinden in de speeltuin; 
er komt onder andere een speelberg 
met tunnel en kabelbaan. Tevens komt 
er een beachvolleybalveld voor de tie-
ners en volwassenen. De vrijwilligers 
en enkele bedrijven zijn volop bezig 
dit allemaal vóór het seizoen in orde te 
brengen. We hopen dat onze gasten 
het complex iets breder gaan bekijken 
dan enkel en alleen als zwembad. Be-
halve in het prachtige zwembad en op 
de ligweide is het namelijk ook goed 
vertoeven op ons terras en de kin-
deren kunnen heerlijk ravotten in de 
speeltuin.

Vrijwilligers
We zijn de afgelopen jaren heel actief 
bezig geweest met werving van nieu-
we vrijwilligers in het algemeen, maar 
vooral voor het toezicht aan het zwem-
bad. Ook hebben we veel geïnvesteerd 
in het opleiden van onze mensen aan 
de badrand. Dit heeft zijn vruchten af-
geworpen! Helaas zien we bij andere 
werkgroepen een terugloop in vrijwil-
ligers. De werkgroepen ‘Kassa’ en 
‘Poetsen’ zijn dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. n

Abonnementenverkoop

De abonnementen voor seizoen 
2022 zijn online aan te vragen 
van 12 maart tot en met 30 maart 
via www.familiebaddebosberg.nl/
zwembad/abonnementen.

De verkoop-/afhaaldagen zijn op:
l  Zondag 3 april 
 van 10.00 uur tot 15.00 uur
l  Woensdag 6 april 
 van 18.30 uur tot 21.00 uur
l  Zaterdag 9 april 
 van 10.00 uur tot 14.00 uur
Betalen kan (bij voorkeur) via pin 
of contant.

Wil jij ons komen helpen,
neem dan een kijkje op 

www.familiebaddebosberg.nl 
of meld je aan via: 

vrijwilligers@
familiebaddebosberg.nl

Familiebad de Bosberg bereidt zich 
voor op het nieuwe seizoen
Er is nog nachtvorst; corona geeft nog veel onzekerheden, maar de vrijwilligers van Familiebad de Bosberg zijn 
echter al volop bezig te zorgen dat in het voorjaar en de zomer de gasten weer volop kunnen genieten van ons bad. 
Het zwembad is een prachtig complex op een schitterende locatie. Toch zijn wij met het oog op de toekomst telkens 
bezig met vernieuwingen. 

Voor personen die niet beschikken 
over een PC/ internet liggen er 
abonnementenfolders en aan-
meldformulieren bij kantoorboek-
handel Van Heyster.
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Na de succesvolle ‘zwerfvuilactie’ in het 
najaar van 2021, georganiseerd door 
Dorpsraad Swalmen en MHVS, meldde 
zich een aantal vrijwilligers. Zij willen op 
gezette tijden in een deel van Swalmen 
het daar aanwezige zwerfvuil opruimen 
en/of verzamelen. Zo wordt onder an-
dere in de Martin Giesen-buurt, langs 
de Rijksweg en in het gebied Bosstraat 
Zuid al door enkele vrijwilligers het 
zwerfvuil regelmatig verzameld. 

Op 21 december jongstleden keurde 
het College van B&W van Roermond 
het projectplan ‘voorterrein Beecker-
hof’ goed. Het betreft het middendeel 
van de parkeerplaats. De toegangsweg 
naar Beeckerhof en de ontsluitingsweg 
van Beeckerhof naar de Asseltsestraat 
blijven voorlopig ongewijzigd in afwach-
ting van mogelijke bouwplannen op het 
achter terrein. 
Wat gaat er gebeuren? Zoals op bij-
gaande tekeningen te zien is, wordt de 
oude asfaltlaag verwijderd en op het 
middendeel een groene speelplaats 
gerealiseerd. Langs het talud bij de 
Asseltsestraat blijven 24 parkeerplaat-
sen beschikbaar. Zodra alle gegevens 
bekend zijn van het bodemonderzoek, 
verleent de gemeente de omgevings-
vergunning. Verwacht wordt dat aan-
nemersbedrijf Asfaltbouw in maart kan 
starten met grondwerkzaamheden, zo-
dat nog vóór de zomer de speeltoestel-
len worden geplaatst. n

Haaj Zjwame 
sjoon! 

Voorterrein Beeckerhof

Situatietekening voorterrein Beeckerhof

Wie dat ook wil doen in zijn eigen buurt (of 
in welk deel van Swalmen dan ook) kan 
zich aanmelden via info@mhvs.nl of 
secretariaat@dorpsraadswalmen.nl. 
Wij zorgen dan dat u grijper(s), hesje(s) 
en voldoende vuilniszakken krijgt. U 
bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u ‘uw 
ronde’ loopt. Zo houden we samen 
’Zjwame sjoon’. n

Dorpsraad Swalmen - MHVS

Canasta/kaarten 
in de Laeskamer
 
Wist u, dat we op de dinsdag-
morgen in de oneven weken van 
10.00 uur tot 12.00 uur canasta 
spelen in de Laeskamer. Kent u 
het spel niet, geen probleem, er 
zijn mensen aanwezig, die u weg-
wijs maken. Wilt u liever een an-
der kaartspel spelen, dan kan dat 
natuurlijk ook, als er voldoende 
deelnemers zijn voor een ander 
spel. De Laeskamer bevindt zich 
in het voormalige gemeentehuis 
op de Markt. Misschien tot ziens 
tot bij het kaarten. n
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Vijf vragen aan uit Swalmen geëmigreerde personen. Deze personen kunnen 
al lang geleden of recent uit Swalmen zijn vertrokken. Deze keer hebben we 
de vragen voorgelegd aan Tom van Brienen uit Natal in Brazilië.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

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

Spreekuur 
Zorg & Veiligheid

De wijkagent en buitengewoon 
opsporingsambtenaar van Swalmen 
houden samen met de generalisten 
van het Zorgteam Gemeente 
Roermond weer inloopspreekuur 
in het Servicepunt Zjwame  
(Markt 3A te Swalmen). 

Iedere dinsdag tussen 
13:00 en 15:00 uur.
Heeft u vragen over veiligheid, 
wonen, zorg en welzijn? Of maakt 
u zich zorgen om iemand? U kunt 
zonder afspraak terecht voor uw 
vragen.

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 
Riky Simons-Julicher, Patrick van 
Cann, Geert Julicher en Chris van 
Goch.
De Zjwamer Gezet wordt huis-aan-
huis verspreid in Swalmen, behalve 
bij adressen met een nee/nee 
sticker. Desgewenst kan een (extra) 
exemplaar 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.

Wie ben je en wat doe je in het 
dagelijkse leven?
Mijn naam is Tom van Brienen, 31 jaar 
oud, vader van Megan (5) en Davi 
Lucca (2). Ik ben woonachtig in Brazilië, 
in het altijd zonnige Natal. Ik heb een 
eigen bedrijf: ik ben software developer 
en solution architect. Samen met een 
team maak ik innovatieve software, on-
line platforms en mobiele apps. 

Wanneer ben je uit Swalmen 
vertrokken en waarom?
In 2014 ging ik vanuit de Radboud 
Universiteit in Nijmegen twee we-
ken onderzoek doen naar de ICT in 
Brazilië. Zodoende kwam ik in Natal 
terecht. Vervolgens kreeg ik de moge-
lijkheid aangeboden om mijn master af 
te ronden aan de federale universiteit 
in Natal. Hiervan heb ik meteen gebruik 
gemaakt. In Natal leerde ik ook mijn 
vrouw Tamara (32) kennen. Toen was 
de keuze uiteraard snel gemaakt om 
naar Brazilië te verhuizen!

Wat mis je het meest aan Swalmen?
Swalmen voelt toch altijd als thuis-
komen voor mij. Ik woon inmiddels al 
meer dan zes jaar in Brazilië, maar ik 
kom ieder jaar nog minimaal één of 
twee keer terug naar Swalmen om mijn 
familie en vrienden te bezoeken. Dat is 
voor mij ook een must. 

Oet Zjwame

Na een lange tijd in het buitenland 
hecht je veel meer waarde aan de een-
voudige momenten. Een lekkere vlaai 
van bakkerij Timmermans of Schreurs, 
wokken bij Wok Palace Swalmen of 
een frietje bij Friture Pan.
 
Wanneer ben je voor het laatst in 
Swalmen geweest en wat was je 
reisdoel?
In december 2021, samen met mijn ge-
zin heerlijk op vakantie in Nederland. 
Dat klinkt misschien gek, op vakantie 
in Nederland, maar in Natal schijnt ie-
dere dag de zon en is het 30 graden. 
Wij kijken er ieder jaar dan ook weer 
naar uit om met Kerst en Oud & Nieuw 
naar Nederland te komen. We hoopten 
dit jaar op een beetje sneeuw, dat heeft 
mijn zoontje van 2 namelijk nog nooit 
meegemaakt, haha.
 
Welke boodschap zou je aan 
de mensen in Swalmen willen 
meegeven? 
‘O bom filho a casa torna’. Een Brazili-
aans spreekwoord dat letterlijk luidt: de 
goede zoon keert altijd terug naar huis. 
Het maakt niet uit waar of hoelang je 
van huis bent, je zult altijd je weg naar 
huis vinden.

Met vriendelijke groet,
Tom van Brienen. n

Tom (l) samen met zijn vader (r) bij de Formule 1 Grand Prix in São Paulo, Brazilië (2019).


