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Beste mensen, 
 
Het is alweer zover: op 21 maart vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Ook deze keer zal ik 
weer meedoen aan de verkiezingen . Ik sta - uiteraard - weer op de lijst van de Fractie Franssen, lijst 1 
nummer 11 
 
Voor wie mij nog niet kent en wat meer wil weten over wat ik doe binnen onze gemeente: Ik ben Gonnie 
Speetjens-van Deurse (58) en woon aan de Stationsweg in Wijlre. Ik ben medewerker Werk en Inkomen bij 
het UWV en dat werk doe ik al bijna 35 jaar bij voorheen het Arbeidsbureau en het CWI. 
 
In mijn vrije tijd ben ik lid van de Gulpener Turnclub, nu al 53 jaar, waarvan 42 jaar actief binnen het 
bestuur. Was 12 ½ jaar secretaresse , heb in het verleden de penningmeester ondersteund, 23 jaar turnlessen 
gegeven en momenteel ben ik alweer ruim 20 jaar voorzitter van deze 140 jaar oude vereniging.  
Daarbij ben ik sedert de oprichting (2003) actief bestuurslid/penningmeester van Stichting Sinterklaas en al 
15 jaar “Piet”. Ieder jaar opnieuw organiseren wij de intocht en brengen een bezoek aan alle bejaarden in het 
Dr. Ackenshuis en verpleeghuis de Hazelhof in Gulpen. 
 
Ik ben ruim 22 jaar lid van de Fractie Franssen, heb in diverse commissies als vertegenwoordiger van de 
Fractie Franssen gezeten. Vijf jaar lang was ik lid van het Uitstralingscomite van de gemeente Gulpen-
Wittem Deze commissie draagt bij het college van B&W personen, bedrijven, etc. voor die iets heel 
bijzonders betekenen voor onze gemeente en daarvoor op Nieuwjaarsdag de Uitstralingsprijs ontvangen 
zoals de vrijwilligers van het Hospice in Mechelen. Hedgehouse in Wijlre, Upke Döpke Stokhem, Gulpener 
Bierbrouwerij. 
 
Ben meer dan 25 jaar collectant voor de Brandwonden Stichting in Wijlre. Voor al mijn bezigheden kreeg ik 
een aantal onderscheidingen (zoals een  koninklijke, de Hermansspeld van de Brandwondenstichting en de 
gouden speld van de turnbond). Dat is leuk maar voor mij alleen reden om door te gaan! 
 
Ook andere verenigingen doen vaker een beroep op mij als zij bij het een of ander hulp nodig hebben. Ruim 
25 jaar actief lid van het Steuncomite van Harmonie St. Petrus te Gulpen en sinds vorig jaar medewerker bij 
projecten voor Harmonie St. Gertrudis in ons Wijlre.  
 
Activiteiten bepalen voor een belangrijk stuk de leefbaarheid in de dorpen. Daarom ondersteun ik – en de 
Fractie Franssen – het gemeenschapsleven. Leefbaarheid en veiligheid staan bij mij en de fractie hoog in het 
vaandel. De projecten van de afgelopen 4 jaar in de verschillende kernen getuigen daarvan. 
 
Wij blijven ons voor u inzetten. Laat uw stem niet verloren gaan En ik hoop dat ik op uw stem mag rekenen! 
Ga stemmen op woensdag 21 maart en stem  lijst 1 nummer 11. Alvast bedankt! 
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