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Inleiding 
 
 

 

Donderdag 24 november 2016 was alweer het zesde Praatcafé voor de wijkpartners van de 

Donderberg: Wel.kom, Wijkteam, Wijk Economisch Platform, zorgpartners, onderwijspartners 

en economische partners en partners van het Wijkontwikkelingsplan en bovenal de echte 

professionals uit de wijk, de Donderbergers zelf. Deze keer waren we te gast bij de 

Ontmoetingsruimte Donderberg en Woonzorgbrigade/Burenhulp in de Bruisende Donderie, 

Donderbergweg 47 in Roermond. We kijken in woord en beeld terug op deze wederom 

geslaagde happening.  

 

Het was weer een inspirerend Praatcafé met vele ontmoetingen. Tussen onder andere mensen van 

Woonzorgbrigade/ Burenhulp, Weekmarkt Donderberg, Dondersgoed Spul, Wel.kom, Proteion, Sport 

En Bewegen Gemeente Roermond, Cruyff Court, Wijkpolitie Donderberg, Maximina, Met GGZ, 

Provincie Limburg, Wonen Limburg, Ontmoetingsruimte Donderberg en diverse bezoekers van hun 

'stamtafel'. Er waren bevlogen toelichtingen vanuit de initiatieven Ontmoetingsruimte Donderberg, de 

Woonzorgbrigade/ Burenhulp en het nog op te richten Dondersgoed Spul en de Bruisende Donderie. 

Ook ontstonden er leuke initiatieven en vulden de deelnemers elkaar aan vanuit de eigen ervaring en 

netwerken! Zo doen we dat op de Donderberg!  

 

Aftrap  

Ellen Janssen, programmamanager Wijkontwikkeling Donderberg, verzorgde de aftrap met een woord 

van dank aan de Ontmoetingsruimte Donderberg en Woonzorgbrigade/Burenhulp voor het ontvangst. 

Ze heette ook mede bestuurslid van de WOP Donderberg, gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen 

van harte welkom. Vooral ook omdat zij een cameraman in haar kielzog had in verband met opnames 

voor haar eerste vlog waarin Donderbergers de hoofdrol spelen.  

Ontmoetingen tussen stamtafelgasten en WOP-bestuurder gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen  
in de Ontmoetingsruimte Donderberg. 
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Met filmpjes van voorbeeldprojecten, 

zoals op de Donderberg, brengt de 

Provincie Limburg haar plan van de 

Sociale Agenda onder de aandacht van 

de Limburgers. Het doel van de Sociale 

Agenda Limburg is om in 2025 de eerste 

achterstanden in gezondheid en 

participatie van Limburgers ten opzichte 

van de rest van Nederland te hebben 

ingelopen. Samen met inwoners, 

gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen wordt gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler 

Limburg’. In de ‘Koers voor een vitaler Limburg’ wordt ingezet op een samenleving waarin alle 

Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. Een samenleving waarin ze 

naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. “We zijn er trots op dat Donderberg als één van 

de positieve voorbeelden in beeld komt,” aldus Ellen Janssen.  

 

Na de aftrap volgt in de verschillende ontmoetingsplekken in de Donderie een toelichting op enkele 

initiatieven: 

- Ontmoetingsruimte Donderberg 
- Woonzorgbrigade/Burenhulp 
- Dondersgoed Spul 
- Bruisende Donderie 

 

 

  

“We zijn er trots op dat 
Donderberg als één van 
de positieve voorbeelden 
in beeld komt.”  
 

Ellen Janssen, programmamanager WOP Donderberg 
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Ontmoetingsruimte Donderberg 
 

“De ontmoetingsruimte is van iedereen op de Donderberg”, trapt Pieter Kersten zijn verhaal af. 

“Mensen zijn van harte welkom voor een kop koffie, ontmoetingen en gesprekken. Gasten en 

vrijwilligers, die er gastheer en gastvrouw zijn. ‘Respect’ is daarbij een belangrijke waarde.  

 

Er gaan vele verhalen de stamtafel rond. Wat doe je met die verhalen? Soms spelen we die door naar 

instanties. Zo maakt Nanoek (van Met GGZ ook deel uit van de stamgasten). Die aanwezigheid 

wensen we ook. Het zou bijvoorbeeld ook fijn zijn als de wijkagent een kopje koffie komt drinken. De 

Ontmoetingsruimte kent veel applaus en belangstelling. Maar wil ook ondersteuning”. In het begin 

kwamen professionals veelvuldig langs. Maar nu? Gelukkig blijven de ontmoetingen groeien en ook 

de verbindingen. Zo weten de Ontmoetingsruimte en de Woonzorgbrigade / Burenhulp elkaar goed te 

vinden.   

 

En ook in de Ontmoetingsruimte: wat zijn er mooie verhalen, ook om verder te delen. Zoals het 

verhaal van één van de stamgasten. Door omstandigheden kan hij niet meer naar de 

Ontmoetingsruimte komen. En wat gebeurt er spontaan: dat laten de andere stamtafelgasten niet 

zomaar gebeuren! Ze regelen samen dat hij kan komen. Dat is pas steun voor elkaar!  

 

En zo is er ook een idee van bankjes in het Winkelcentrum Donderberg. Het bankje in het 

winkelcentrum wordt schoon gehouden door mensen van de inloop van Met GGZ in de 

ontmoetingsruimte. Dat vanuit de eenvoudige en mooie gedachte ‘eigen buurt mooi’.  

 

De Ontmoetingsruimte gaat over veel meer over dan alleen ontmoetingen. Er zit een hele wereld 

achter. Een wereld die het verschil maakt! Meer weten over de Ontmoetingsruimte? Klik hier.  

 
 

http://www.donderbergroermond.nl/uit-de-wijk/ontmoetingsruimte-in-de-donderie/
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Woonzorgbrigade/Burenhulp:  
droom werkelijkheid 
 

 

Diana Bolk van de Woonzorgbrigade / Burenhulp 

steekt direct enthousiast van wal. De Woonzorg-

brigade is een initiatief dat is opgezet door 

wijkbewoners van de Donderberg. De vrijwilligers 

dromen ervan dat buren elkaar weer spontaan 

gaan helpen. Waar dit nog niet vanzelf gebeurt 

helpen zij graag. De Woonzorgbrigade koppelt 

mensen die iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Zo kun je bij de Woonzorgbrigade terecht voor 

allerlei hulpvragen op het gebied van wonen, 

welzijn en dienstverlening. Bijvoorbeeld voor hulp bij kleine technische klussen in huis. Maar ze 

kunnen je ook helpen aan een wandelmaatje. Wederkerigheid is hierbij een belangrijk begrip. Dat wil 

zeggen dat mensen die hulp vragen, soms op een ander terrein zelf hulp kunnen bieden. Op die 

manier kun je dus ook iets terug doen. En dat voelt goed! Want zoals Diana ook zegt: “Wie goed doet, 

goed ontmoet.”  

 

Zo kwam er een man bij de Woonzorgbrigade. Met zijn vraag kon hij geholpen worden. En ook de 

wederkerigheid bracht hij ruimschoots in. En dat terwijl hij zelf in eerste instantie dacht niets te kunnen 

betekenen. Omdat hij in een rolstoel zit. En wat bleek. De man was leraar Frans geweest. Inmiddels 

geeft hij diverse kinderen op de Donderberg Franse bijles. Een geweldig verhaal, geweldige betekenis 

voor elkaar! En dat met dank aan de Woonzorgbrigade / Burenhulp vanuit een overtuiging ‘iedereen 

kan participeren’. Een ander woord dat bij blijft na het bevlogen verhaal van Diana: ‘het vlindereffect’. 

“Je doet iets klein en het heeft zulke grote volgen! Daar doe je ’t voor.”  

 

Er komt nogal wat af op de vrijwilligers die in de 

meldkamer actief zijn. De hulpvragen zijn enorm divers. 

En van jong tot oud. Daarbij is ook wisselwerking met 

professionele organisaties zeker welkom. De werving van 

de vrijwilligers in de wijk gaat onverminderd door. Gericht 

flyeren, ieder keer in een ander deel van een buurt, maakt 

daar onderdeel van uit.  

 

Vorig jaar won de Woonzorgbrigade/ Burenhulp nog de 

Vrijwilligers Award in de categorie ‘meest inspirerende 

Burgerinitiatief’. Meer weten over 

Woonzorgbrigade/burenhulp? Kijk op 

www.donderbergroermond.nl 

 

 

 

‘Wie goed doet, 
goed ontmoet’ 

 

http://www.donderbergroermond.nl/
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Dondersgoed Spul: recyclen en participeren 
 

 

“Het idee is om een repaircafé, ruilwinkel en spelotheek te combineren in één”, vertelt Miriam Delissen 

namens Dondersgoed Spul, een initiatief vanuit de Wijkraad Donderberg, met veel plezier. 

‘Dondersgoed Spul”. “Wij denken en horen dat onze wijk zoiets erg goed kan gebruiken. Samen met 

enkele mensen uit de wijk hebben ze samen de schouders onder dit idee gezet en een aanvraag 

ingediend bij Kern met Pit. Daar hopen ze extra hulp te krijgen met het uitwerken van het plan.  

In een repaircafé zitten vrijwilligers die kleine reparaties voor je uitvoeren van spullen die kapot zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan een broodrooster, een stoel of een fiets. In een ruilwinkel kun je spullen 

inleveren die u niet meer gebruikt en iets anders uit de ‘winkel’ mee naar huis nemen. En bij een 

spelotheek kun je speelgoed lenen, of speelgoed inruilen voor ander speelgoed. Of dat je bijvoorbeeld 

even als vrijwilliger komt koffieschenken bij de Ontmoetingsruimte. In elk geval gaat het steeds om 

‘handel met gesloten beurzen’.   

 

 
  

http://www.kernmetpit.nl/Projecten+menu/Inschrijvingen+2017/626532.aspx
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Laat de Donderie meer bruisen 
 

 

 

Een ander idee dat uit de wijk is gekomen, is de Donderie als één grote ontmoetingsruimte. Vanuit het 

WOP Donderberg (wijkontwikkelingsplan) hebben wijkbewoners, organisaties en ondernemers 

gesprekken gevoerd om het centrum van de wijk aantrekkelijker te maken. Tijdens deze gesprekken 

gaven bewoners en organisaties aan dat zij de Donderie als hart van de wijk willen zien en dat het 

meer de invulling van een wijkcentrum krijgt. Een plek waar wijkbewoners terecht kunnen, ook voor 

sociale wijkactiviteiten.  

 

De SWAR (beheerder van de Donderie) en de gemeente Roermond (eigenaar) hebben aangegeven 

dat zij graag meewerken aan een goed plan van de bewoners. Onder bepaalde voorwaarden, 

bijvoorbeeld dat een eventuele verbouwing niet te grootschalig is. De bewoners onderzoeken nu 

samen met een extern bureau waar de kansen liggen en wat bewoners bereid zijn om bij te dragen 

aan het laten bruisen van de Donderie op de Donderberg. 
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Speeddaten: het handje 
 

Het tweede deel van het Praatcafé stond speeddaten op het programma. In flitsgesprekken van 

steeds tien minuten, en onder het genot van een borrelhapje, wisselden de deelnemers de 

antwoorden op onderstaande vragen uit. We vroegen iedereen om antwoorden te geven op vragen 

aan de hand van alle vingers: 

  

 Duim: benoem de best off/successen van de Donderberg; 

 Wijsvinger: vertel waar jij je aandacht op richt/waar jij je voor 

inzet. Wat draag jij bij aan de Donderberg?; 

 Middelvinger: zeg waar je lak aan hebt, waar steek je geen 

energie in; 

 Ringvinger: vertel iets over een persoon of organisatie die 

waardevol is voor de Donderberg; 

 Pink: vertel waar de Donderberg nog ik kan groeien. Waar 

liggen de kansen? Wat zijn jouw dromen? . 

 

Duim: 

- Ik proef steeds meer samenhorigheid 

- Mensen van buiten wijk weten weg naar 

ontmoetingsruimte te vinden 

- In half jaar tijd veel positief veranderd, er gebeurd veel, er 

is reuring in Donderie 

- Het is niet alleen nog maar negatief nieuws wat je hoort/ leest 

- Inzet van bewoners en professionals 

- Steeds meer samenwerking met verschillende partijen 

- Nieuwe keuken Maximina 

- Cruyff Court 

- Naschools sporten basisschool 

- Dat de mensen zich zichtbaar inzetten 

- Donderie is bruisend, heel veel initiatieven en ideeën 

 

Wijsvinger: 

- Meer mensen! Donderie voor iedereen 

- Actief bij Maximina: 40 nationaliteiten in goede harmonie 

- Van onderop schoppen en wijzigingen voor elkaar krijgen 

- Jeugd, sport, Cruyff Court, scholen en ouderen 

- Ontwikkeling van vrouwen, vrouwen uit isolement halen 

- Actieve bewoners, niet overbelaste maar koesteren 

- Op Dondersgoedspul en Woonzorgbrigade 

- Zet me in voor de wijk de Donderberg, niet enkel mijn straat of huis maar de hele wijk 

 

Middelvinger: 

- De ‘stickers’ en ‘stempers’ de mens staat centraal, vertragen mag 

- Schotten weghalen bij professionals 

- Het systeem:  “Fuck the systeem”, zet de mens centraal met zijn talenten 

- Als iemand zegt dat kan niet, zeg dan: alles kan, je moet alleen de juiste weg vinden 
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- Fusie 

- Mensen die alleen maar klagen , maar zich verder niet betrokken voelen bij de buurt en ook 

niet constructief willen meedenken 

- Kom als “mens” naar binnen, niet als professional 

 

Ringvinger: 

- De personen achter de schermen 

- Niet één persoon maar heel veel mensen., we kunnen niet zonder elkaar want vele handen 

maken licht werk 

- Fatima van Maximina mode 

- Actieve vrijwilligers 

- Huiskamers en ontmoetingsruimte, beide zijn mooie initiatieven 

- Ka Wah Mok: spin in het web voor sport- jeugd- Cruyff Court etc. 

 

Pink: 

- Kleine zorginitiatieven volop ruimte geven voor anders werken 

- Verhalen uit de wijk/buurt (zichtbaar maken) 

- Betere communicatie, (nog) betere samenwerking zonder je eigen organisatie af te schermen 

- Niet praten over burgen bouwen, tussen organisaties/ verenigingen maar bouw ze ook, je 

weet nooit wat je aan de andere kant vindt 

- Het wijkbedrijf 

- Maximina heeft een nieuwe grote keuken gewonnen: daar kunnen allerlei initiatieven  uit de 

buurt een plaats vinden 

- Actief Gezond, een klein project met een grote spin-off 

- Feestje dat jeugdige willen organiseren voor wijk 

- Complimenten geven zorgt voor waardering 

- Dat onze keuken heel mooi wordt en alle wijkbewoners hiervan gebruik maken 

- Meer synergie tussen vrijwilligers en professionals, denk aan armoedebeleid 

- Waarderingsbeleid voor vrijwilligers 

- Verbinding dankzij ontmoetingsruimte 
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Tot ziens bij het volgende Praatcafé 

op donderdag 16 maart 2017 van 16.00 tot 18.00 uur  

locatie volgt.. 

 


