Han Geurts

Door Trudie Galama

Han Geurts is al vele jaren lid van het Buurtpreventieteam. Het werd dus hoog tijd om even bij
hem langs te gaan om hem aan u voor te stellen.
Han is 65+, getrouwd met Jenny en vader van
een zoon en een dochter. Als kind heeft hij op
de Blekerssingel gewoond, in een groot statig
herenhuis waar zijn vader een zaak had in herenkleding. Zijn schoolloopbaan is hij begonnen
op de jongensschool in de Spieringstraat bij
meester Verhoef. Na de middelbare school heeft
hij aan de HTS in Rotterdam werktuigbouwkunde gestudeerd met daarna specialisatie koeltechniek in Den Bosch. Hij was de laatste jaren
adviseur van installateurs en ontwerper van
koelinstallaties. Toen hij met de VUT ging heeft
hij een eigen klusbedrijf opgericht. Hij pakt alles
aan en zijn clientèle krijg hij via mond op mond
reclame.

te doen. Volgens mij houdt hij ook van de apres
ski, maar dat ben ik vergeten te vragen.
Als lid van het buurtpreventieteam is hij de
oren, maar vooral de ogen van de wijk. Zijn
priemende ogen zien alles. Het kan een gevaarlijk loszittende biggenrug zijn op de Van
Hofwegensingel of het leeghalen van een wietplantage. Terugkoppeling van dit soort zaken
vindt plaats in de vergadering van Buurtpreventie met Cyclus en de wijkagent aan tafel.
Als lid van het Buurtpreventieteam verspreidt hij
de wijkkrant onder de bezorgers en neemt zelf
ook enkele straten voor zijn rekening. Op projectbasis is hij lid van de Groencommissie. Binnenkort worden de nieuwe bomenbordjes geplaatst en dan kunt u Han in het Van Bergen
IJzendoornpark aan het werk zien.

Han woont al 42 jaar met veel plezier op nummer 20 in de Majoor Fransstraat. Hij heeft het
Rode Dorp met zijn karakteristieke kleine huisjes en grote tuinen zien verdwijnen. Het heeft 3
jaar geleden plaatsgemaakt voor fraaie nieuwbouw. Hij heeft de wijk veel kleurrijker en gevarieerder zien worden. Hij vindt het een prima
plek om nog heel lang met veel plezier te wonen.
In de winter zoekt hij graag de sneeuw op om
lange skitochten te maken of snelle afdalingen
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