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1.0 VOORWOORD: 
 
 
In dit verslag zijn de belangrijkste feiten die in 2007 hebben plaatsgevonden vastgelegd. Het 
bestuur dankt alle kaderleden en vrijwilligers voor hun inzet gedurende het kalenderjaar 2007. 
Tevens dankt het bestuur de hoofdsponsor Sanders & Geraedts Groep, de overige sponsoren 
alsmede gemeente Swalmen voor hun financiële bijdrage. Zonder hen was het niet mogelijk de 
activiteiten voor onze leden te organiseren. In 2008 kunnen we ESZET, dankzij de bijdrage van 
deze sponsoren, bewonderen in hun nieuwe kledij. Hiermee wordt er een mooie identiteit voor 
onze vereniging gecreëerd. Waarvoor hartelijke dank. Na 6 jaren is er in 2007 ook een einde 
gekomen aan de sponsorbijdrage van de Sanders & Geraedts Groep. Jammer. Maar zeker een 
woord van dank, voor de fantastische ondersteuning die we die jaren hebben mogen ontvangen: 
niet alleen financieel, maar ook in natura. 
 
Dit jaarverslag is digitaal beschikbaar voor de  leden via de website van de vereniging 
www.eszet-swalmen.nl  Leden die niet over internet beschikken of de voorkeur geven aan een 
papieren versie zijn in de gelegenheid gesteld een exemplaar aan te vragen bij de secretaris. 
 
 
2.0 HET BESTUUR: 
  
Het algemeen bestuur (dit is het voltallige bestuur) vergaderde in het verslagjaar 11 maal. De 
samenstelling van het bestuur was op het einde van 2007 als volgt:  
voorzitter Ger Julicher,  secretaris (Vacature), penningmeester Peter Strolenberg, bestuursleden, 
Jeroen Jaspar, Bas Beckers en Lilian Caris. Bestuursleden Bob van Oijen en Raymond 
Scheringa.  
 
Dit jaar zijn ons enkele leden ontvallen: Jo Schouwenberg, Sjaak Knippenberg en onze 
Erevoorzitter Gerard Mullink. Met name de laatste 2 zijn nog goed in onze herinnering: Sjaak 
was een nog actief ouderenzwemmer en Gerard heeft op zijn wijze toch nog steeds zijn bijdrage 
aan ESZET geleverd. We danken hen voor hun inzet voor ESZET en moge ze rusten in Vrede.  
 
Waar het bestuur helaas niet in is geslaagd, is het vinden van bestuursleden alsook trainers. De 
waterpologroep (zowel dames alsook heren) heeft dit jaar zonder trainer getraind en aan de 
competitie deelgenomen. Omdat het aantal scheidsrechters onvoldoende was, is er in het 
seizoen 2006-2007 een herenteam minder ingeschreven. Gevolg: er is afscheid genomen van 
een aantal spelers. Daarnaast blijkt het trainingsuur op dinsdag avonden niet het meest 
passende: de opkomst is minder als 30% van het aantal mogelijke leden. Dit heeft ertoe geleid 
dat ereen straffe discussie is gevoerd tussen leden en bestuur. Het bestuur heeft 78 mensen 
gevraagd om deel te nemen in het kader en bestuurscollege van de vereniging: helaas geen 
respons. Ook wordt aangeboden om trainingsuren op een ander tijdstip te zoeken, zodat het 
opkomstpercentage hoger is en dit ook attractief wordt voor een trainer: ook hier tot op heden 
geen respons. Er zijn in het kringnieuws, bij de KNZB en ook bij Cios Sittard alsook de 
sportacademie Tilburg verzoeken voor stagiaires ingediend en advertenties gezet: ook hier geen 
resultaat. Het is een algemeen verschijnsel dat verenigingen het erg moeilijk gaan krijgen en 
vaak aangewezen zijn op de doorzettingsdrang van bestaande kaderleden. Binnen de 
wedstrijdgroep slaagt ESZET er in jonger kader te vormen: bij het waterpolo en het bestuur ligt 
daar nog een taak. Zeker als ook dit jaar weer een bestuurslid, Bas Beckers, te kennen geeft dat 
hij  het lang genoeg heeft gedaan en de inspanningen hem en zijn achterban teveel dreigen te 
worden. Zakelijk gaat het onze penningmeester ook beter: zijn eigen zaak groeit en daarom heeft 
ook hij aangegeven actief als bestuurslid te stoppen. Wel zal hij voor ons nog de rekeningen 
betalen en de jaarstukken opstellen. Het huidige bestuur wordt dus weer uitgedund.  
 
 



  

In de situatie van de Meifeesten is er ook een minder rooskleurig beeld: ondanks grote 
inspanningen is het resultaat onverwacht laag. Er wordt in 2008 nog een laatste poging gedaan 
om dit te verbeteren, anders komt aan deze traditie in Swalmen en voor ESZET mogelijk een 
einde. 
 
Wat wel positief is, zijn de activiteiten die ESZET onderneemt: een Plons In aan het  begin van 
het seizoen, geweldige kampeerinstuif en waterpolotoernooi.  
 
3.0 DE LEDEN: 
 
Aantal leden per     1 januari      2007:   179 
Aantal leden per  31 december 2007: 185 
 
opleiding zwemdiploma's:   73 leden - gestopt 20 
volwassenzwemmers :   31 leden - gestopt 3      
 
 
Ledenvergaderingen: 
 
In 2006 was de opk0omst voor de ledenvergadering minimaal. Zelfs het aantal aanwezige 
kaderleden was 0. Het bestuur vraagt zich af: ligt dit aan hun bezieling, of is de belangstelling 
voor de toekomst voor ESZET niet aanwezig. Ondanks dat er gedurende het jaar een kritische 
noot vanuit de waterpologroep komt, is de vraag of dat in de enige algemene vergadering wel 
aan de orde komt dd.  28 maart 2008. 
 
 
Jubilarissen en benoemingen: 
 
In het jaar 2007 heeft ESZET een 3-tal leden welke 40 jaar lid zijn van de vereniging: 
 
 
Erelid  Dhr. Har Alers     Swalmzicht 53   6071 HL  Swalmen - lid sinds jan.1967 
Erelid  Mw. Carla  Op de Camp   Hillenraderkamp 1    6071 EC  Swalmen - lid sinds mei 1967 
Ondersteunend lid Mw. Ellen Wuts   Rijksweg zd 65   6071 HV  Swalmen - lid sinds juli 1967 



  

 
4.0 DE VRIJWILLIGERS: 
 
In bijlage I wordt een overzicht  de vrijwilligers en kaderleden gegeven waarop Eszet in 2006 een 
beroep heeft kunnen doen. Dit overzicht is een weergave van de situatie per 31 december 2007. 
Het kan dus vóórkomen dat vrijwilligers die zich in 2007 voor Eszet hebben ingezet maar in de 
loop van het jaar zijn gestopt of na 31 december hun vrijwilligerstaak zijn gestart niet in dit 
overzicht zijn vermeld. 
 
 
5.0 DE TECHNISCHE COMMISSIE: 
 
De technische commissie heeft als taak het sturen en ondersteunen van het kader van de 
diverse doelgroepen. De TC bestaat in het algemeen uit de diverse hoofdtrainers en 
secretarissen. De functie van voorzitter is tijdelijk overgenomen door Bas Beckers. Hier staat dus 
nog een belangrijke vacature open! Bas heeft aangegeven ook hier mee te stoppen, dus… 
Belangrijkste aandachtpunt blijft, voornamelijk bij de waterpologroep, de kaderproblematiek. 
A.g.v. de onderbezetting is de T.C. in 2007 niet bijeen gekomen en zijn vragen/acties direct met 
de belanghebbenden kortgesloten. 
 
5.1 DE OPLEIDINGSGROEP 
 
In 2007 is de zwemgroep weer stukken groter geworden en krijgen de kinderen nog steeds met 
veel plezier van een enthousiaste kadergroep. Vooral het tijdens de lessen, in plaats van 
oefenen voor het diploma, proeven aan de wedstrijd- en waterpolo activiteiten zijn een welkome 
afwisseling. Steeds meer kinderen maken de overstap van de opleidingsgroep naar de 
wedstrijdploeg en gaan daar werken aan hun snelheid op de 25 meter en meer. 
 
Actief in opleidingsgroep waren in 2007 de volgende kaderleden: 
Angelique Bremmers, Wendy Cuijpers-De Loey, Mireille de Haan, Alexandra Hawinkels-
Egelmeers, Nathalie Hendriks, Sandra van Heur – Giebelen, Naud Ickenroth, Jeroen Jaspar, 
Leonie Lennards, Roel Ottenheijm 
 
Duidelijk is te zien dat in de groep kaderleden een hoop hulpouders zijn die onder toezicht van 
het gediplomeerd kader de kwaliteit van onze zwemlessen kunnen waarborgen. Er is 
zelfoefening geweest en regelmatig overleg over de voortgang. 
 
Dit jaar werd er weer 4 keer diplomawemmen gehouden. Een aantal keren met toezicht vanuit de 
NRZ, wat weer een frisse kijk gaf op de eisen van de kandidaten. De data waren: 28 januari, 9 
mei, 27 juni en 07 november. 
 
De wachtlijst bevat op het eind van 2007 ongeveer 25 kinderen en 60 kinderen zijn actief in de 
opleidingsgroep. 
 
2008 staat in het teken van voortgaan op deze ontwikkeling en de kinderen blijven enthousiast 
maken voor de zwemsport. 



  

 
5.2 DE ORIENTATIEGROEP: 
 
In 2007 is de recreatieve volwassengroep uitgebreid met 2 jong volwassen personen en een 
volwassen persoon. 
Op de zondagmorgen wordt er in Melick onder deskundige leiding van Dhr. Wiel Dingelstad 
getraind met een zeer gevarieerd programma. 
Alle zwemslagen komen aan bod en worden door oefeningen en duidelijke uitleg verbeterd. 
Daarnaast wordt getraind op uithoudingsvermogen en conditie door duurzwemmen, coopertest 
etc.. 
De opkomst is maximaal en dit geeft aan, dat deze groep met veel plezier en discipline komt 
zwemmen. 
De inzet  en de samenhorigheid van deze groep is zeer groot. Ondanks de stevige training is er 
toch genoeg tijd voor een luisterend oor voor iemand en wordt er ook heel wat gelachen en 
gegeind. Al met al een heel fijne groep. 
Deze groep kan ook nog trainen op de woensdagavond in Melick en de zaterdagmorgen in de 
Roerdomp, maar dan zonder leiding 
Helaas hebben we ook van twee personen afscheid moeten nemen Ton Vonck ( wegens ziekte) 
en van Sjaak Knippenberg ( wegens overlijden). 
Vooral het plotseling overlijden van Sjaak heeft de groep zeer geraakt,want hij was bij alle leden 
een zeer geliefd persoon.  
 
 
5.3 DE WEDSTRIJDGROEP: 

 
Het aantal zwemmers in het seizoen 2006/2007 bedroeg 15. 
Eindstand verenigingscompetitie: 16e plaats (van de 20 deelnemende ploegen) in de district 3e 
klasse. Helaas heeft geen enkele zwemmer heeft zich kunnen kwalificeren voor de Kring-
Speedokampioenschappen. 
Aantal behaalde ereplaatsen dit seizoen: 
Verenigingscompetitie (5 wedstrijden): 6x 1e plaats, 0x 2e plaats, 4x 3e plaats. 
Diverse estafetteploegen hebben enkele keren een eerste en/of  tweede plaatsen behaald. 
Speedo: ESZET heeft in het jaar 2005-2006 helaas geen deel kunnen nemen aan speedo-
wedstrijden. Dit vanwege het feit dat er te weinig deelnemers waren. Verder heeft dit seizoen de 
geblesseerde zwemster van het vorig seizoen weer meegedaan. 
 
Aantal zwemmers huidige seizoen 2007/2008: 17. 
Tussenstand verenigingscompetitie tot nu toe (na 3 wedstrijden): 20e plaats (van de 20). 
Speedo: ondanks dat seizoen verschillende zwemmers zijn doorgestroomd van het 
opleidingsprogramma is gekozen om nog niet mee te gaan doen aan de Speedo-
kampioenschappen.Er is voor gekozen om de kinderen niet direct volop te belasten. Echter de 
intentie is om voor komend seizoen wel een Speedo groep weer op te starten, mits hier 
voldoende animo voor is. 
Aantal behaalde ereplaatsen dit seizoen tot nu toe: 
Verenigingscompetitie (3 wedstrijden): 0x 1e plaats, 3x 2e plaats en 4x 3e plaats. 
De matige resultaten van de verenigingscompetitie zijn niet zozeer een gevolg van "slecht 
zwemmen" maar meer van te weinig “actieve zwemmers". Daardoor krijgen we op veel 
onderdelen “vervangende tijden” waardoor ons puntentotaal negatief beïnvloed wordt. 
 
De wedstrijdploeg heeft sinds oktober 2006 geen hoofdtrainer meer. Op het moment wordt nog 
gedraaid op een noodgedwongen oplossing waarbij Mart Staffeleu, Raymond Scheringa en 
Leonie Lennards elk verschillende taken waarnemen.  



  

Vanuit de opleidingsgroep is sinds het begin van seizoen 2007/2008 een instroom van ongeveer 
10 kinderen die diploma C hebben gehaald. Deze kinderen worden getraind door Leonie 
Lennards en boeken een goede vooruitgang in een kort tijdsbestek. 
 

5.4 DE WATERPOLOGROEP: 
 
In het seizoen 2006-2007 had Eszet 3 teams in competitie binnen de Districtsgrenzen. Het betrof 
1 Dames team en 2 Heren teams. In het seizoen 2007-2008 is het aantal teams beperkt tot 1 
Dames team en 1 Heren team. Debet hieraan waren primair de KNZB-regelementen en 
secundair het dalende aantal actieve waterpoloërs.  
 
Trainingen Heren 1 en 2 en Dames 1: 
 
De waterpolotrainingen vinden één maal per week plaats in het zwembad van Roermond. Vanaf 
medio 2006 is er helaas geen gediplomeerde trainer beschikbaar. 
 
Trainingen Heren 2 Jeugd: 
 
Vanwege het late trainingstijdstip op dinsdag en de jeugdige leeftijd van een deel van de Heren 
2, is er in samenwerking met RZ een extra trainingsmogelijkheid geboden. De trainingen vonden 
tot medio 2007 plaats onder leiding van Maurice Janssen (H1) en kader van RZ in zwembad de 
Roerdomp te Roermond. Verdere begeleiding naar wedstrijden wordt ook door Maurice Janssen 
verzorgd.  
 
Team: Dames I 
 
Seizoen 2006-2007, 5e plaats 
 
Gerrie Bolten, Cindy Buschman, Aafke Eggels, Anja Geerlings, Claudia Gijzen, Liesbeth 
Houwen, Imke Janssen, Joes Kierkels, Loes Mom, Jolanda Poels, Els Rijnierse, Iris van Rijswijk, 
Anneke Strous, Anja Theis 

 
 
Team: Heren I 
 
Seizoen 2006-2007, 10e plaats 
 
Bas Beckers, Jorn en Martijn Geraets, Sjoerd Hermans, Mark Hermans, Jeroen Jaspar, Sjoerd 
Kessels, Freek Leppers, Wiel Metsemakers, Dick Mooren, Joost Rutten, Peter Smeets en Marcel 
Verheyden. 



  

 

 
 
Team: Heren 2 
 
Seizoen 2006-2007, 6e plaats, “anderhalve” competitie 
 
Eloy Bieshaar, Ad van de Burgt, Maarten Cox, Tijn Cox, Wiel Dingelstad, Bas Hendriks, Maurice 
Janssen, Bob de Jong, John van Kempen, Bart van der Meulen, Frans Obers, Bob van Oijen, 
Raymond Scheringa, Sjuul Thomassen en Pierre Weijnen. 
 

 
 
Scheidsrechters en W-functionarissen: 
 
2 scheidsrechters: Maurice Janssen en Joost Rutten. Hier staat nog 1 vacature open. 
22 W-Functionarissen: Iris van Rijswick, Maurice Janssen, Bas Beckers, Ellen Wuts, Mark 
Hermans, Sjoerd Hermans, Rianne Horstermans, Leny Verheyden-Foppen, Jeroen Jaspar, 
Freek Leppers, Gert-Jan Marsman, Marly Lokkart, Joost Rutten, Marcel Verheyden, Bart van der 
Meulen, Esther Julicher-Hovens, Peter Smeets, Els Rijnierse, Yvonne Marsman-Beek, Ger 
Julicher, Wendy Cuijpers-Loey de, Ans Pansters-Munnichs 



  

 
 
 
5.5 HET SANDERS & GERAEDTS WATERPOLOTOERNOOI: 
 
Waterfestijn. 
 
Door de commissie is in 2007 gekozen voor een bredere opzet van het waterpolotoernooi. 
Uitgangspunten zijn een gezellig toernooi met meerdere nevenactiviteiten voor alle 
toernooideelnemers en de leden van ESZET. Deze opzet is ondanks het minder goede weer 
prima geslaagd en de extra activiteiten kregen een zeer hoge waardering.. 
 
Taakverdeling 
De toernooicommissie kent 5 disciplines: waterpolo, horeca, techniek, publiciteit en extra 
activiteit. Iedere discipline heeft een eindverantwoordelijke, die met leden en vrijwilligers 
zijn/haar taken uitvoert.  
 
Deelname waterpolotoernooi: 
Heren 1A – 6 teams /  Heren 1B – 6 teams /  Heren 2A – 5 teams /  Heren 2B – 5 teams  
Dames 1- 4 teams 
 
Eindstanden: 
 
STAND HEREN 1 TEAM'S 
PLAATS 1  De Ducks 
PLAATS 2  ZEPS 
PLAATS 3  De Rog 1 
PLAATS 4  Hellas-Glana 1 
PLAATS 5  ZVB 1 
PLAATS 6  WPC Triton 
PLAATS 7  He-Key 1 
PLAATS 8  RZ 1 
PLAATS 9  De Rog 2 
PLAATS 10  Eszet 1 
PLAATS 11  D'Elft 
PLAATS 12  Waterproof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ploeg met de meeste doelpunten tijdens het Sanders & Geraedts toernooi: Rog 2 
Ploeg met de minste persoonlijke fouten tijden het Sanders & Geraedts Toernooi: Rog 2 
 
 
 

STAND DAMES TEAM'S 
PLAATS 1  Waterproof 
PLAATS 2  ZVB 
PLAATS 3  He-Key 
PLAATS 4  Eszet 

STAND HEREN 2 TEAM'S 
PLAATS 1  Zon/S&S 
PLAATS 2  He-Key 2 
PLAATS 3  Scheidsrechters 
PLAATS 4  RZL 2 
PLAATS 5  Hellas-Glana 2 
PLAATS 6  He-Key 3 
PLAATS 7  RZL 1 
PLAATS 8  Eszet 2 
PLAATS 9  RZ 2 
PLAATS 10  ZVB 2 



  

Extra activiteiten: 
Zwemdisco, zwemfitness, aquajogging, ochtendwandeling, snorkelen, kidscorner, video-hoek, 
darten en voetbalcafé. 
 
Algemeen 
Meer teams komen van verder weg. Hierdoor is de camping op vrijdag al redelijk bezet. 
Op vrijdagavond was het in de feesttent met 60 personen gezellig. Op zaterdag werd het 
toernooi programma in een strak tempo afgewerkt en het leveren van eigen juryleden door de 
teams is al een normale zaak. De zaterdagavond met darten, een voetbalcafé en een swingende 
disco was een lekkere feestavond. Op zondagmorgen de finales met de prijsuitreiking. Heel 
bijzonder was de jurytombola, waar een aantal mooie prijzen werden verloot onder de juryleden. 
De keuken is zeer uitgebreid met vele en vooral lekkere gerechten en de bar heeft een 
deskundige bezetting. 
 
Financieel   
Verhoging van het inschrijfgeld, aantrekkelijke consumpties prijzen, lekker eten en drinken, maar 
ook een zeer kritische benadering van de kostenkant maken het waterfestijn financieel heel 
gezond. 
 
Vrijwilligers 
De commissieleden hebben een vaste groep vrijwilligers gevonden, die met veel plezier 
meehelpen om het waterfestijn gladjes te laten verlopen.  
De verplichte werkzaamheden voor de leden van onze waterpoloploegen kan hierdoor tot een 
minimum worden beperkt.  
 
 
5.6 DE KAMPEERINSTUIF: 
 
 
Bob van Oijen en Raymond Scheringa trokken pas laat in het jaar de kar richting een zeer 
geslaagd kampeerinstuif 2007. Mede door hun inzet in de voorbereiding en de hulp van ROB 
tijdens de kampeerinstuif was het voor alle deelnemende verenigingen een erg leuk kamp. 
 
Onder leiding van Naud Ickenroth en Leonie Lennards deden dit jaar een kleine, maar meer dan 
gezellige groep kinderen mee namens Eszet. 
Vooral de 11/12 jarigen hadden veel plezier met het bezighouden van de 5 jarigen. 
 
2008 wordt weer een nieuw jaar voor een gezellig kampeerinstuif. 
 
 
7.0 HET CLUBBLAD de "Sopper": 
 
Het clubblad is nog steeds een gewaardeerd medium waarin alle belangrijke 
verenigingsinformatie is te lezen dat volgens een strakke planning van de redactie tien maal per 
jaar verschijnt.  Mogelijk dat we in de toekomst overschakelen op een nieuw medium: 
INTERNET. Deze webside zal in 2008 gestalte krijgen waarbij we middels e-mailverkeer en 
mogelijk ook een nieuwe opzet van de Sopper gaan starten zodat we sneller en meer 
rechtstreeks bij ouders van Leden en de leden zelf onze berichten kunnen doorsturen. 
 



  

 
Achternaam  Voorletters B TC LA WS EZ WeZ OZ OW CR MF KI WT Adres   

Beckers  B. x x      x    x Meander 45 6071 SB Swalmen 

Beek  Y.        x     Hillenraderkamp 4 6071 EC Swalmen 

Caris  H.            x Schuttekamp 13 6071 GC Swalmen 

Caris  L. x     x      x Schuttekamp 13 6071 GC Swalmen 

Claessen  F.       x   x   Past.Zandersstraat 7 6071 VB Swalmen 

Cox  M.      x      x de Leucker 6 6071 CT Swalmen 

Cuijpers  P.          x   Koel 9 6071 LA Swalmen 

Cuijpers  W.     x   x  x   Koel 9 6071 LA Swalmen 

Custers  H.          x   Stationsstraat 37 6071 KB Swalmen 

Dingelstad  W.             Burg.Joostenlaan 16 6042 ET Roermond 

Geerlings  A.           x  Oranjehof 1 6071 DZ Swalmen 

Haan-Hovens de M.     x        Lucasstraat 5a 6071 LK Swalmen 

Hawinkels  A.     x        Graeterhofweg 36 6071 AN Swalmen 

Heijman  F.          x   Boutestraat 12 6071 JS Swalmen 

Hendriks  N.     x        Neerstraat 67 6041 KB Roermond 

Hermans  M.        x     Hoogstraat 13 6071 JM Swalmen 

Hermans  S.  x      x  x   Hambeek 46 6041 NH Roermond 

Heur van S.  x   x        Aldrinstraat 3 6071 BG Swalmen 

Houben  H.         x    Molenweg 30 6071 VZ Swalmen 

Houwen  L.            x    

Ickenroth  N.     x      x  Rijksweg zuid 34 
6071 
HW Swalmen 

Jaspar  J. x x  x x   x   x x St. Jacobslaan 89 6041 LJ Roermond 

Julicher  G. x       x x x   Rijksweg noord 123 6071 KV Swalmen 

Julicher-Hovens  E.    x    x x    Rijksweg noord 123 6071 KV Swalmen 

Kessels  S.          x   Grindbank 43 6071 SE Swalmen 

Knippenberg  M.          x   Asseltestraat 3 6071 BS Swalmen 

Lankes  L.           x  Oranjehof 1 6071 DZ Swalmen 

Lennards  Le.     x x     x  Past.v Cuyckstraat 14 6071 VG Swalmen 

Lennards  Lo.      x       Past.v Cuyckstraat 14 6071 VG Swalmen 

Marsman  G.        x     Hillenraderkamp 4 6071 EC Swalmen 

Meulen 
van 
der B.    x    x     Hogeweg 35 5914 BB Venlo 

Michels  M.  x  x  x x      Aan de Sprunck 11 6071 SM Swalmen 

Mooren  D.          x   Langen Dries 15 6049 KS Herten 

Oijen van B. x   x       x x van Doesburgstraat 8 6041 VN Roermond 

Ottenheijm  E.         x    Stationsstraat 7 6071 KA Swalmen 

Ottenheijm  J.          x   Koningshof 19 6071 HZ Swalmen 

Ottenheijm  R.     x     x   Stationsstraat 7 6071 KA Swalmen 

Rijnierse  E.        x     M.Kroonenbroeckstr. 8 6042 CS Roermond 

Rutten  J.        x  x   De Toren 21 6071 XK Swalmen 

Scheringa  R.  x x    x     x x Jo Calsstraat 34 
6049 
HW Herten 

Schrijnewerkers  M.       x      Graeterhofweg 1 6071 AM Swalmen 

Staffeleu  M.      x x      Gebr.Schouenbergstr. 19 6071 CP Swalmen 

Strolenberg  P x            Past.v.Cruchtenstraat 4 6071 VE Swalmen 

Strous  A.            x    

Verhaegh  L.      x     x x Bosstraat 83a 6071 XT Swalmen 

Verheyden  G.   x          Abdissenstraat 11 6071 VP Swalmen 

Verheyden  L.        x x    Abdissenstraat 11 6071 VP Swalmen 

Verheyden  M.        x  x   Hert.Gelresingel 4 6071 XN Swalmen 

Weijnen  P.           x   Beekstraat 8 6071 CC Swalmen 




