
 
 
 

 
 
Wiel Ties (voorzitter) 
In juni 1990, zijn mijn vrouw en ik “op de” 
Boukoul, komen wonen. Boukoul blijkt 
een sterk verenigingsleven te kennen en al 
vroeg werd ik hierbij betrokken. Vanaf 
1994 tot 2000 ben ik actief geweest als 
secretaris van de voetbal vereniging. Tus-
sen 2002 en 2005 ben ik ook nog betrok-
ken geweest bij de realisatie van de festi-
viteiten rondom het 75-jarig bestaan van 
de voetbal vereniging.  
 
Na mijn maatschappelijke carrière, heb ik 
getracht me weer dienstbaar te maken 
voor het dorp, middels lidmaatschap van 
de wijkraad. Via de mijn activiteiten in de 
wijkraad ben ik in een voorzittersrol be-
land in de commissie die zich verdiept 
heeft in het thema “open dorpshuis”.  
 
Na ontbinding van deze commissie en 
oprichting in 2018 van de Kerngroep 
Leefbaarheid Boukoul, ben ik in deze 
werkgroep op de voorzittersstoel beland. 
Mijn enthousiasme voor de KLB ontleen ik 
aan een sterk gevoel van verbinding in een 
gemeenschap, welke kenmerkend is voor 
een dorp waarin leefbaarheid voorop 
staat.  
 
Ik ben te bereiken via mail 
tieswiel@gmail.com of mobiel  
06-12814036 
 

 

  
 

 
 
Hennie van Eck (secretaris) 
Mijn naam is Hennie van Eck, ik ben 64 
jaar en ik woon sinds 2014 in Boukoul. Ge-
boren ben ik  in Asenray en opgegroeid in 
Maasniel. Sinds mei 2022 ben ik vervroegd 
gepensioneerd, na bijna 40 jaar gewerkt te 
hebben - als beleidsambtenaar en als lei-
dinggevende -  bij de overheid: een pro-
vincie, een stadsgewest en drie gemeen-
ten. De laatste 13 jaren heb ik gewerkt 
voor de gemeente Maastricht.  
 
Als ‘pensionado’ zit ik niet bepaald stil. 
Sinds kort heb ik een parttime job er bij 
gepakt: freelance sportverslaggever bij 
Dagblad De Limburger. Vrijwilligerswerk 
doe ik op diverse plekken: onder andere 
als verenigingsscheidsrechter voetbal en  
bij kascontrolecommissies van diverse ver-
enigingen en organisaties. Hobby’s: fami-
lie, reizen, lezen, muziek. 
 
Bij de KLB ben ik terecht gekomen via het 
bezoeken - als geïnteresseerde bewoner - 
van een informatieavond van de Wijkraad 
Boukoul in 2016. Werken aan leefbaarheid 
voor een dorp,  voor inwoners van alle 
leeftijden (jong, middelbaar en oud), vind 
ik belangrijk. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij. Mijn huidige taak bij de 
KLB is die van secretaris. 
 
Mail: hsvaneck@yahoo.com 
Telefoon: 06-15158208 

 



 
 
Jos Chorus (voorzitter Wijkraad) 
Mijn naam is Jos Chorus en woon al meer 
dan 40 jaar “Oppe Boekoel”. 
Na mijn werkzame leven bij een high tech 
aluminium verwerkend bedrijf en in een 
vlakglas verwerkend bedrijf heb ik mij 
vrijwillig ingezet voor ons mooie Boukoul.  
 
Ik ben getrouwd met Mini, al jarenlang 
werkzaam als vrijwilliger bij de TSO van de 
basisschool St. Theresia. We hebben twee 
kinderen en zes kleinkinderen. 
 
Het begon als voorzitter van de Wijkraad 
in de tijd dat Boukoul en Swalmen deel 
werden van de gemeente Roermond. Als 
lid van de Seniorenraad en de Wmo-raad 
probeer ik de belangen te behartigen van 
de Boukoulse gemeenschap binnen de 
gemeente Roermond. Tijdens deze 
periode veranderde de focus van de 
Wijkraad steeds meer naar “Het behoud 
en bevorderen van de Leefbaarheid”. Ik 
blijf me hier voor inzetten. En hoop mee 
te maken dat het Centrumplan 
daadwerkelijk gestalte krijg in welke vorm 
dan ook zodat de leefbaarheid van kleine 
kernen behouden blijft en toekomst heeft. 
 
Ik ben bereikbaar op:  
joschorus@gmail.com of bel mij op 
06-13598496 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Piet Laumans (Architect/Partner van 
Engelman Architecten)  
Toen ik in januari 2020 gevraagd werd 
door de Kerngroep Leefbaar Boukoul om 
als adviseur mee te denken over de 
ontwikkeling van een centrumplan, heb ik 
meteen ja gezegd. Ons bureau kent een 
lange geschiedenis wat betreft het 
initiëren van ontwikkelingen. Door te 
luisteren, verbeelden, verleiden en 
verbinden gebruiken wij onze 
ontwerpervaring bij deze opgave, die 
bijzonder relevant is in de huidige tijd. 
 
In de kleine kernen van de vele 
kerkdorpen in Limburg komt leefbaarheid 
steeds vaker onder druk te staan. 
Demografische cijfers en onderzoek tonen 
aan dat mensen uit de kernen zullen 
wegtrekken, dat vergrijzing toe zal nemen 
en dat daardoor ook faciliteiten als 
basisscholen en kinderopvang zullen 
verdwijnen. Engelman Architecten erkent 
die tendens en speelt daarop in door hoog 
in te zetten op het sociaal domein. 
Bijdragen aan de leefbaarheid middels 
nieuwe ontwikkelingen zien wij, als 
architectenbureau, in dorpen zoals 
Boukoul ook als een opgave. 
 
Samen met de KLB en de stakeholders 
werken wij naar een integrale en 
exploitabele oplossing voor alle partijen, 
met oog voor bestaande gebouwen en 
kansen voor de toekomst voor Boukoul. 
 
Ik ben bereikbaar 
via  p.laumans@engelmanarchitecten.nl  
of mobiel: 06-46056330 



 

 
 
 
Els Thissen-Heynen 
Ik ben Els Thissen-Heynen, kom oorspron-
kelijk uit Swalmen en woon, na verschil-
lende omzwervingen, al meer dan 40 jaar 
met veel plezier ‘oppe’ Boukoul. Ik heb ja-
renlang in de gemeenteraad van Swalmen 
gezeten en na de herindeling in 2007 was 
ik nog 8 jaar lid van de Roermondse raad. 
Heb altijd grote betrokkenheid gevoeld bij 
de leefbaarheid in de kleine kernen.  
 
In mijn Boukoulse tijd heb ik veel zaken 
zien verdwijnen: de bakker, de slager, de 
kruidenier, de bank en de pinautomaat. 
Het is ontzettend belangrijk om een 
kloppend hart voor Boukoul te behouden. 
Dat kan door vol in te zetten op een 
levendig centrum waar een nieuwe 
school, modern gemeenschapshuis en 
woningbouw elkaar versterken. Dit is waar 
de KLB zich hard voor maakt. 
 
Ik ben bereikbaar 
via:  eheynen52@gmail.com of  
06-40121317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Herman Hammer  
‘Aan komen fietsen oppe Boekoel’ 
Ik ben Herman Hammer en woon met mijn 
gezin sinds 2015 “oppe Baove Boekoel”. In 
het dagelijkse leven ben ik sociaal maat-
schappelijk én circulair ondernemer en 
ben als consultant in de weer om o.a. 
mensen op te leiden en te begeleiden naar 
werk in de fietsbranche. Als rasechte Re-
munjse jóng nooit gedacht dat het leven 
hier in Boukoul zo fijn kon zijn en was dan 
ook aangenaam verrast toen ik voor de 
KLB gevraagd werd.  
 
Als bestuurslid van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad van Stichting Swalm & Roer - de scho-
lenkoepel waar onze school onderdeel van 
is – ben ik nauw betrokken bij onze prach-
tige school. En de school groeit, wat toch 
een van de drijfveren voor de leefbaarheid 
in onze kern is! Mijn rol binnen de KLB is 
dan ook divers en probeer altijd op een za-
kelijke manier (maar zeker met een luchtig 
tintje) de samenwerking en verbinding te 
zoeken om zo gezamenlijk verder te ko-
men.  
 
Voor een prettige samenwerking ben ik te 
bereiken op 06-15095301 of via 
hchhammer@gmail.com 
 
 
 
 



 

 
Angela Sanders-Meuter 
Getrouwd, moeder van drie dochters en 
oma van twee lieve kleinkinderen. 
Ik ben werkzaam geweest bij een bank, in 
de zorg én in het onderwijs. 
Intussen woon ik al 44 jaar ‘oppe 
Boukoul’, waar het prachtig wonen is.  
Dat willen we natuurlijk ook graag zo hou-
den. 
 
Vanaf 2014 ben ik ook raadslid voor 
Demokraten Swalmen in de gemeente 
Roermond. 
Speerpunten van Demokraten Swalmen 
zijn o.a. de wijken en de kernen en wat er-
voor nodig is om deze leefbaar en aantrek-
kelijk te houden voor de inwoners. 
 
Het burgerinitiatief van het KLB team; ‘het 
realiseren van een brede maatschappe-
lijke voorziening’ in ons Boukoul is dan ook 
iets waar ik graag mijn energie in steek.  
 
Je kan mij bereiken op:  
sandersmeuter@gmail.com of bel mij op 
06-27545497 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Jan Peeters 
Mijn naam is Jan Peeters en woon sinds 
1972 op de Boukoul. Getrouwd met Anny 
Peeters-Beek. Ben nu met pensioen en was 
in mijn werkzame leven als ondernemer 
betrokken bij de opzet van franchiseformu-
les, samenwerkingsmodellen en werkge-
verschap. Na verkoop van mijn bedrijf aan 
Akzo Nobel actief gebleven bij diverse clubs 
waar de bouw-en vastgoedsector elkaar 
van young professionals en startups tot er-
varen ondernemers en leidinggevenden el-
kaar ontmoeten en leiderschap, onderne-
merschap, innovatie, netwerk en kennis in-
brengen.  
 
Mijn motivatie om deel te nemen aan de 
KLB is om te kijken of het haalbaar is om 
een win win situatie te creëren voor 
continuïteit van de leefbaarheid in onze ge-
meenschap. Deze staat onder druk maar 
geeft kansen als School, Kerk, Gemeen-
schapshuis en inwoners samen werken aan 
een gezamenlijk doel. Je kunt me altijd be-
reiken om hier eens over te brainstormen.   
 
Ik ben bereikbaar op: 06-11 86 80 80 
 
 
 
 



 
 
Yvonne Wolters 
Mijn naam is Yvonne Wolters en ik ben 59 
jaar. Ik woon sinds 1989 oppe Boukoul. 
Mijn man Harry heeft samen met ouders 
een boerderij, waar ik ook werkzaam ben. 
Tevens werk ik met veel plezier vanaf 
1989 ook in het Laurentius ziekenhuis in 
Roermond. Wij hebben 2 volwassen 
zonen, en inmiddels ben ik trotse oma van 
een kleindochter, waar ik 1 dag in de week 
op mag passen. 
 
Ik ben betrokken bij diverse activiteiten 
binnen Boukoul. Eerst alleen als actieve 
moeder binnen school, maar al gauw werd 
ik gevraagd om lid te worden van de 
wijkraad. Hier vervul ik de rol van 
penningmeester. Ook coördineer ik 
diverse projecten binnen de wijkraad, 
zoals “welkom in Boukoul’ en ‘van en voor 
Boukoul’.  
 
Tevens ben ik lang bestuurslid geweest 
van de Hoeskwakers Boukoul. 
Daar zag ik hoe belangrijk het is om de 
jeugd te behouden voor het dorp. 
 
Ook voor het verenigingsleven is het 
cruciaal dat de jeugd hier kan blijven 
wonen. Vandaar dat ik enthousiast mee 
wil werken aan alles wat de leefbaarheid 
vergroot binnen Boukoul. 
 
Je kan mij bereiken op;  
yvonnewolters90@gmail.com of op 
0628420096 
 
 

 
 
Marjan Gielen 
Terug oppe Boukoul! Mijn naam is Marjan 
Gielen, dochter van Harrie van Sjamp en 
Fien. Ik woon op twee adressen: Boven 
Boukoul 9 en in Overveen (bij Haarlem). 
Met mijn bedrijf Destinationmakers ver-
zorg ik de promotie voor regio’s en maak 
ik bijvoorbeeld het Limburg Magazine voor 
Noord-en Midden Limburg. Ik vind het een 
uitdaging om te kijken met welke verhalen 
we een plek zichtbaar kunnen maken, 
vaak aan de hand van fiets-en 
wandelroutes.  
 
Voor de Boukoul zie ik ook mogelijkheden 
om in en rondom de kerk een centrale 
plek te creëeren waar bewoners en bezoe-
kers elkaar kunnen ontmoeten en waar 
nieuwe routes, verhalen en initiatieven 
kunnen ontstaan.  
 
Ik werk graag mee met het KLB team om 
mijn kennis en bijdrage op communicatie-
vlak in te zetten en bewoners en geïnte-
resseerden op de hoogte te houden. 
 
Je kan mij bereiken op: 
mcgielen@xs4all.nl of 06-34936627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


