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Als… 
 
Als iedereen vertrokken is, middenin ’t zomers,  
vouwt alles zich weer wonderlijk als  
was ’t slechts voor dromers    
dat de wereld eens ooit was gemaakt   
en stilten heten stenen  
gemetseld zwijgend harmonieus 
voor dezen niet, maar genen. 
 
Als iedereen vakantie houdt, en alles aan ‘t  remmen,  
verandert al het wild lawaai  
heel zachtjes weer in stemmen,  
die jou slechts in de verten horen 
en vogels zijn weer veren, 
tezamen luchtig als het licht, 
als wij met zulke kleren. 
 
Als strakjes op de autoweg, nooit had er iets gereden,  
het leek weer bouwland als weleer 
als opende zich ’t verleden, 
voordat de aarde zich versprong 
en iedereen werd gebeld…: 
als werd ‘t verhaal van alles 
weer voor het eerst verteld. 
 
Als iedereen vertrokken is, middenin ‘t zomers,  
gelooft het weer dat ’t worden kan 
eenvoudig als voor dromers, 
die nergens meer iets moeten hoeven 
en dwingend nog veel minder 
met blosjes al een eerste mens 
voor even weer als kinder…. 
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Een goed hulpmiddel om de veiligheid in de nabije leefomgeving te vergroten is 
buurtpreventie. In de Donderberg is in de Componistenbuurt een buurtpreventieteam 
aan de slag gegaan. Gesteund door de gemeente en politie zetten een aantal 
buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.  
 
Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare 
buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. De bewoners, politie en gemeente 
zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en 
verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en 
meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een 
verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten. 
Preventieteam Donderberg is opgezet vanuit eigen initiatief van de buurtbewoners 
 
Het Preventieteam Donder- 
berg bestaat momenteel uit 
6 vrijwilligers: wijkbewoners 
die zo actief een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid 
van de wijk. Alle 6 vrijwilligers 
komen uit de Componisten- 
buurt. De 3 teams lopen 
momenteel door de Compo- 
nisten- en Vliegeniersbuurt. 
 
Wat willen wij bereiken? 
• samen ervoor zorgen dat de buurt een fijne woon- en leefomgeving 

en vooral veilige buurt blijft; 
• het veiligheidsgevoel te verbeteren en criminaliteit terug te dringen; 
• de sociale samenhang in de wijk bevorderen; 
• de participatie en integratie van buurtbewoners onderling bevorderen. 

Wij zoeken nog vrijwilligers die ook willen deelnemen !!  
Dus..wilt u deelnemen aan het Preventieteam Donderberg of meer 

informatie hierover, neem dan contact op met Bert Pansters: 
tel. 06-51084146  of  e-mail bert.pansters@home.nl 
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Eigenlijk heet hij Michel Hameury. Als hij gastheer is in de Ontmoetingsruimte b.v. Al vanaf het 
begin, bijna drie jaar. Wow! Maar als hij zingt en optreedt met zijn keyboard of hoe het ook 
allemaal mag heten, is zijn artiestennaam: Michel Roman. En dat ontaardde op 
donderdagmiddag 15 juni in de Donderie in een vreselijk gezellig romantisch gebeuren voor 
jong en oud.  
 

Vanaf half twee tot een uur of vier zong hij de sterren  van de hemel met een steeds groter 
enthousiasme, ondanks de enorme hitte. Daarom waren we ook niet op het terras gaan  zitten, 
wat eigenlijk de bedoeling was. Zelfs in de schaduw was het daar alleen maar heter. Mocht de 
pret niet drukken. 

De middag was “Met de Franse Slag” gedoopt 
 en dat zou dan vooral betekenen dat we 
 meezongen op de Limburgse liedjes die hij 
 inzette: zelf kan hij dat niet, van origine 
 Fransman als hij is. 

 

Nou met ons werd dat dus ook niks. Al ras 
 belandden we bij Duitse en Amerikaanse  
 evergreens, totdat Michel om een uur of drie 
 volledig op de Franse toer ging en dus 
 helemaal los en dat was toch het allerbeste.  

Meebrullen met Edith Piaf , “Non je ne regrette  
   rien” kan de moderne gemiddelde Donderberger 
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beter dan oude Limburgse liedjes. Allerlei Franse grootheden passeerden de revue en dan zie 
je toch ook de Franse roots van Limburg weer terug. Intussen regende het constant hapjes en 
drankjes, alles alcoholvrij natuurlijk, maar hartstikke lekker. 
 

Hoogtepunt was voor mij deze middag toch wel toen Badria mee ging zingen. Zij is ook een 
vaste bezoekster en doorgaans vooral in de weer met de mooiste kralendingen maken of op 
oosterse wijze de haren epileren van alle aanwezigen, is ze expert in. Ze zat op haar vaste 
stekkie op de bank en dat was nu toevallig ook vlakbij de microfoon. Op zeker moment deed ze 
haar haren los, die opeens wel een halve meter in dikke krullen over haar schouders golfden. 
Hadden we nog nooit gezien! En toen zètte ze toch een stem op. Opeens waren we in 1000  en 
1 nacht. Niemand verstond er iets van, maar het  
was als klonk daar de legendarische Egyptische  
zangeres Umm Kulthum, bijgenaamd de Nachtegaal  
van het Oosten. Er daalde een stilte neer in de  
Ontmoetingsruimte. Je was opeens in Damascus, of  
Beirut, of Bagdad, kostbare plekken waar we nu  
niet meer heen kunnen, maar die muziek brengt  
vrediger tijden in herinnering. Oh mens… 
Helaas het duurde maar heel even. Was het een  
droom? Schroom of wat ook overviel haar, ze ging 
weer zitten, stak het haar terug op en hoe wij ook  
scandeerden “Badria, Badria, Badria” het mocht niet baten.  
Het was trouwens maar goed dat er deze middag geen overval op het Winkelcentrum was of 
anderszins ongeregeldheden, want ook winkelsteward Peter heeft een poosje zitten genieten 
in een hoekje van de Ontmoetingsruimte… Hij heeft ongetwijfeld daarna met méér inspiratie 
weer boeven gevangen! 
 

Allen die aan de totstandkoming van deze geslaagde middag meewerkten: heel veel dank.  
En volgende keer contracteren we Umm Badria er bij! 

© hans vas 
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Achtergrond  
 
“250 jaar Kloosterhof” is het eenmalige evenement dat wij  
op zondag 10 september 2017 organiseren op de monumen- 
tale hoeve Kloosterhof aan de Kloosterweg te Roermond.  
Wij organiseren dit evenement op Kloosterhof – tevens onze eigen woning - met als doel 
de hoeve eenmalig weer open te stellen voor stad- en streekgenoten als de verbindende 
factor die het lang is geweest. Aanleiding voor het evenement is de 250-ste verjaardag van 
de hoeve. Dit historische moment hebben we aangegrepen om oude tijden te doen 
herleven op Kloosterhof door na lange tijd de hoeve weer ter beschikking te stellen voor 
een samenzijn van buurtgenoten.  
 
Jarenlang is Kloosterhof een begrip geweest in Roermond en omgeving. Roermondenaren 
van boven de veertig herinneren zich waarschijnlijk nog de oogst- en schuttersfeesten die 
jaarlijks werden gehouden door o.a. de wijk de Donderberg in samenwerking met de wijk 
Kitskensberg. Tot ver in de jaren negentig was er in de zomervakantie Kindervakantiewerk 
Donderberg/Hoogvonderen; als werkende boerderij hebben talloze leerlingen van 
agrarische scholen de hoeve bezocht of er stage gelopen. En dagjesmensen, wandelaars, 
hardlopers en fietsers kennen de boerderij als fraai ijkpunt bij de Maasnielderbeek en het 
bos.  
 
Door de aanleg van de A73 is Klooster- 
hof helaas wat meer op afstand komen  
te staan van de stad. Na het overlijden  
van de Bair Cox in 1987 en zijn vrouw  
Lies in 2001 – de ouders van Carin –  
is de hoeve niet meer in gebruik als  
boerderij en hebben wij als nieuwe  
generatie onze stempel gedrukt op  
Kloosterhof. De afgelopen jaren hebben  
wij de hoeve stukje bij beetje gereno- 
veerd en weer in de oude staat terug  
gebracht. Wij zijn trots op het resultaat  
en openen dan ook graag, letterlijk, de poorten. 
 
 

Het evenement: 250 jaar Kloosterhof 
 
Het is onze intentie om op 10 september een ‘oogstfeest anno nu’ te organiseren, met 
aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de hoeve en het boerenleven, maar ook 
als ontmoetingsplaats met lokaal amusement voor streekgenoten. 
 

Kloosterhof vroeger 
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  Net als in de traditie van de eerdere oogstfeesten begint de dag om 10 uur met een H. mis 
in de voormalige koeienstal. Daarna staan er koffie en vlaai klaar en zullen er tot circa 18 
uur verschillende activiteiten worden georganiseerd. 
 
Het cultuurhistorische aspect wordt vormgegeven door een tentoonstelling en door 
rondleidingen in en om de hoeve door een verhalenverteller, over de rijke historie van de 
hoeve, het boerenleven in vroeger tijden en de geschiedenis van de regio. Ook 
organiseren we een ‘boeremèrt’, waar ambachtslieden traditionele oude ambachten laten 
zien en lokale producenten hun, ambachtelijk bereide, levensmiddelen kunnen 
presenteren. Het weekend van 9 en 10 september is tevens de nationale Open 
Monumentendag, waar dit jaar het motto is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Aangezien dat 
naadloos aansluit bij ons evenement, zal de hoeve zich ook via het officiële programma 
van de Monumentendag presenteren. 
 
Het sociale en verbindende element van de dag geven wij vorm door muzikale optredens 
uit de regio, waaronder verschillende blaaskapellen en koren. Voor de kinderen zijn er 
leuke activiteiten, zoals een kinderboerderij en kindertheater. Zo willen wij een ambiance 
creëren waar jong en oud samen kunnen komen en kunnen genieten van deze 
nostalgische omgeving.  
 
Het evenement “250 jaar Kloosterhof”  
is een eigen initiatief. De organisatie  
nemen wij zelf ter hand samen met  
een groep vrijwilligers. Veel van de  
activiteiten op 10 september worden  
mogelijk gemaakt doordat personen,  
bedrijven en instellingen uit de omge- 
ving belangenloos hun bijdrage leveren,  
waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.  
Het evenement is dus vrij toegankelijk  
en laagdrempelig en voor iedereen ,  
jong en oud. 
 
Patrick en ik  hopen jullie op zondag 10 september te  kunnen begroeten op Kloosterhof. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carin Cox en Patrick Bekkers 
  “Kloosterhof” 
 
•  https://www.facebook.com/Kloosterhofroermond/ 

Kloosterhof vandaag 
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Op verzoek van de redactie van het 
Wijkblad Donderberg geven Pieter en Ida 
Kersten graag een inkijkje in hun 
fascinatie voor reizen in Afrika. 
 
Zij doen dit aan de hand van impressies 
van hun bezoeken in de afgelopen jaren. 
Voor de goede orde willen zij zeggen dat 
Afrika en het reizen op dat continent al 
sinds het midden van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw een deel van hun leven 
heeft bepaald. Voor de mensen die het 
niet weten een korte introductie: Ida (69) 
en Pieter (77) wonen sinds 2010 op de 
Donderberg. Daarvoor hebben zij ruim 40 
jaar met veel plezier in de Amsterdamse 
Jordaan gewoond. Al snel werden zij in hun 
buurt bekend doordat zij zo’n spannende 
Land Rover hadden waar het avontuur 
vanaf spatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor hen was de auto normaal vanwege 
de soms lange reizen door heel Afrika. 
Toen Pieter stopte met werken, vertrokken 
zij uit de Jordaan voor onbepaalde tijd. 
Toen zij na een jaar aankwamen op het 
zuidelijkste puntje van Afrika, keerden zij 
om en stuurden richting het noorden. Op 
een dag, in het noorden van Kenia, zei Ida 
’s ochtends bij de koffie dat zij wel naar 
huis wilde na 15 maanden.  
 

Pieter keek haar vreemd aan en vroeg of zij 
niet tevreden was met het bestaan dat 
voor hem volkomen normaal was 
geworden.  
 
Het duurde nog enkele maanden voordat 
zij de trouwe Land Rover op de boot zetten 
in Namibië en zelf het vliegtuig namen naar 
het kleine woninkje tweehoog in de 
Jordaan. Ida ging weer snel aan het werk 
en Pieter droomde van Afrika en kreeg last 
van de benauwdheid van de stenen van de 
toch zo gezellige stad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2006 stuurden zij hun Land Rover per 
container naar zuidelijk Afrika en maakten 
een trip van een half jaar. Ondertussen is 
Afrika veel meer geworden dan reizen door 
de diverse landen. Doordat zij er zo vaak 
waren, konden zij iets van de 
ontwikkelingen volgen. De berichtgeving 
over Afrika is niet altijd adequaat en vaak 
ook tendentieus en eenzijdig.  De discussie 
werd verscherpt met de komst van 
Afrikanen naar Europa. Aan de hand van 
hun ervaringen in Afrika hopen zij een 
bijdrage te leveren aan een meer 
genuanceerd beeld van Afrika en de 
Afrikanen. 
 
 

in Ghana (2002) 

in Kafue Zambia (2003) 
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Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken : 

 

Tineke Elshof 
 

Administratie en Belastingadvies 
 

Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond 
 

Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 
 

E-mail: aenb.tineke.elshof@ziggo.nl 
 

De ontmoetingsruimte  
in de Donderie 

 
Jij, je tante, opa, buurvrouw, neef zijn 

allemaal welkom! 
 

Iedere werkdag zijn wij van 10:00 tot 12:00 
uur geopend. 

 

Behoefte aan een gesprek? Zin in een kopje 
koffie/thee met een koekje erbij? Iets 

opzoeken op internet? Tuinieren in onze 
tuin? Een goed boek lezen? 

 

Het kan allemaal! 
 

Ook hebben wij een ruilbibliotheek waar 
meer dan 1000 boeken staan. 

 

Wij verwelkomen u graag in de 
ontmoetingsruimte(zaal 6+9 in de Donderie) 

 

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond 

 

Tel: 06 86 60 64 96 
Facebook: Ontmoetingsruimte.Donderie.1 
Mail: ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com 

 

Nog beter is om even binnen te lopen!! 
 

“Natuurlijk zijn onze ervaringen en dus 
ook onze meningen persoonlijk. Wij 
hebben de wijsheid niet in pacht. Het 
heeft geen zin om te ontkennen dat jaren 
reizen door gebieden die tot de meest 
arme landen ter wereld behoren ons veel 
inzichten hebben gebracht. Wij hebben de 
schoonheid van de ongerepte natuur leren 
waarderen. Wij hebben ondervonden wat 
gastvrijheid is zonder eigenbelang. Wij 
hebben de kwetsbaarheid van die natuur 
en samenleving gezien.  En wij hebben 
geleerd hoe betrekkelijk luxe is en hoe 
snel je er weer aan gewend raakt. 
 
Natuurlijk beseffen wij ons terdege dat wij 
in een zeer bevoorrechte positie zijn dat 
wij dit zo lang hebben kunnen doen. De 
Land Rover is alweer een tijdje weg en wij 
doen het nu met een huurauto.  
 
Ondertussen gaat ook de leeftijd mee 
spelen. Ooit hadden wij op een dag 9 lekke 
banden en dat terwijl wij slechts 2 
reservewielen hadden. Wij zijn er toch 
gekomen. Alleen dat moet ons nu niet 
meer gebeuren”. 
 
In een volgende bijdrage gaan wij dieper in 
op onze ervaringen in het altijd boeiend 
continent Afrika. 

Pieter en Ida Kersten 

Heeft u als buurtbewoner behoefte aan iemand 
die u komt helpen, neem dan gerust contact op 
met ons. Ook als u zich wilt aanmelden als 
vrijwilliger horen wij dat graag. 

   •Telefonisch 06 57 34 89 64 
     op werkdagen van 10 - 12 uur  
     of  voicemail op andere tijden. 
   •Via e-mail:   
     woonzorgbrigade@gmail.com 
   •Persoonlijk: donderdag van 10  
     - 15 uur in de Donderie bij het   
     Meldpunt WoonzorgBrigade. 

 

Zie www.wijkraaddonderberg.nl voor meer 
informatie. 
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Inzamelen plastic doppen en minibieb! 
 
  

 

      
  

 
R.M.B. Aan de Meulen         Algemene fysiotherapie 
A.J.F.M. Aan de Meulen Dijkstra                            Bekkenfysiotherapie 
C.H.M.G. Keijsers         Manuele therapie 
I.M.A. Meuwissen         Mckenzie therapie 
L.  de Groot- Kortekaas        Oedeem therapie 
W. Bus           Mulligan therapie 
M. H. Raemakers          Oncologische revalidatie 
           Osteopathie 
Gershwinstraat 4, 6044 VC Roermond        ParkinsonNet 
Tel. 0475-323658    
email: info@fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nlZwangerFit® 
website: www.fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nl  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 2 dingen die ik graag onder de 
aandacht wil brengen bij de mensen op de 
Donderberg. Het gaat hier op een 
minibieb en om het inzamelen van plastic 
doppen.  
 

Een tijd geleden waren er op de Donder-
berg verschillende inzamelpunten voor 
plastic doppen. Maar aangezien de doppen 
niet meer op de verzamelpunten worden 
opgehaald, zijn de meesten er mee 
moeten stoppen. Ook wij brachten altijd 
netjes onze doppen naar een inzamelpunt 
op de Donderberg en toen ook deze 
mensen er mee gingen, snapten wij dat 
helemaal maar vonden het natuurlijk ook 
wel jammer. We zijn toen zelf eens gaan 
zoeken hoe en waar de doppen eventueel 
naar toe gebracht zouden moeten worden. 
En na een beetje speurwerk kwamen we er 
achter dat in Tilburg een groot inzamel 
depot is. Hey super, daar komen we 
geregeld langs als we op familiebezoek 
gaan. Een kleine moeite dus om de doppen 
te gaan verzamelen en ze een keer in de 
zoveel tijd zelf even naar Tilburg te 
brengen.  

De plastic doppen verzamelen heeft 
natuurlijk ook een doel, en ik mag wel 
zeggen een heel goed doel. 
Voor iedere kilo aan plastic doppen gaat er 
een bedrag naar KNGF geleidehond. Wat 
KNGF geleidehonden precies inhoudt en 
doet kunt u rustig nalezen op 
www.geleidehond.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Welke doppen en waar en hoe kunt u de 
doppen kwijt! Alle doppen die van hard 
plastic zijn mogen worden ingeleverd, ook 
wasbolletjes, doppen van shampoo flessen, 
doppen van potten (pindakaas en pasta 
etc) kortom alle doppen als ze maar van 
hard plastic zijn.  
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  Wel willen we vragen om de doppen te 
verpakken in zakken en ze schoon aan te 
leveren. En als u dan toch aan de deur 
staat neem dan gelijk een kijkje in onze 
minibieb.  
 

Wat is een minibieb eigenlijk. Het woord 
zegt het al. Minibieb is gewoon een kleine 
bieb waar u boeken kunt lenen en ook 
terug brengen. Het leuke van deze 
minibieb is dat het helemaal gratis is. U 
heeft geen pasje nodig, u krijgt geen boete 
als u de boeken te laat komt inleveren, 
sterker nog, u hoeft de boeken helemaal 
niet te komen inleveren. Het mag 
natuurlijk wel, maar is niet nodig. U mag 
ook boeken komen brengen (niet meer 
dan dat in de minibieb past natuurlijk). 
Kortom het is allemaal heel vrijblijvend en 
bovenal helemaal gratis.  
 

Er staan van allerlei boeken in. Boeken voor 
volwassen mensen, maar zeker ook voor 
kinderen. Deze minibieb staat ook op de 
Terbaansweg 33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom gerust eens een kijkje nemen en bij 
vragen kunt u ook altijd aanbellen. Als er 
iemand thuis is wordt van zelf de deur open 
gedaan.   Tot ziens!!   
 

Nicole Massij 
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Volgens mij is dit nou wat je een imperium noemt: iets opgebouwd door niks als harde 
werkers, dat al begonnen is door de ouders van de ouders van de ouders en nu nog met 
vier kinderen, weliswaar soms in dingen ernaast als een ijssalon of een horeca-opleiding of 
bij een naburige zadengroothandel, maar tòch: je kunt het allemaal in één adem noemen 
en het lijkt allemaal te bestaan bij de gratie van hetzelfde grote enthousiasme door de 
jaren heen: “iedereen springt in als het nodig is”. Sorry beste mensen, voor deze veel te 
lange zin, maar je krijgt er wat van mee als je gewoon ’s kaas of melk of yoghurt of boter 
of karnemelk of boerenijs of wat voor zelfgemaakt aanverwant product ook, bij Coen 
Wijers gaat kopen, de sympathieke kaas-en melkboer die vanaf oktober 2016 elke week 
op onze eigenste Donderse weekmarkt daar succesvol staat te wezen: “Zuivelboerderij 
Coen en Heleen Wijers” uit Buggenum. Dat is het mooiste nog: hij staat haaks op alles en 
iedereen die maar roept dat die markt van ons niks is en/of toch niet loopt enz. enz. u 
weet wat ik bedoel: hij is één groot succesverhaal en de producten zijn niet aan te slepen. 
Je zou zeggen: hoe kan het? Want de meesten van ons hier in deze “arme” buurt halen 
gewoon ’t liefst hun melkproducten zo goedkoop mogelijk, in het winkelcentrum. We zijn 
hier nou niet bepaald een voorbeeld van een groene buurt die het milieu en de 
gezondheid hoog in hun vaandel hebben staan. Integendeel: als we kunnen rondkomen en 
als alle vaste lasten er vanaf zijn en we houden ‘s een tientje over, gaan we dat echt niet 
naar dure boerderijwinkels en zo brengen. Dachten we. Want dan missen we toch weer ’s  
de link met al onze buurtgenoten die uit een  
ander land komen oorspronkelijk. U koopt  
bijvoorbeeld liters en liters volle melk in de  
emmertjes van Coen elke week weer hier op  
de markt. Want u maakt daar zelf uw eigen  
geaarde yoghurt van. Kijk. En de fêta-kaas  
dan. Vroeger dachten wij dan vooral aan  
Griekenland en zo, maar vergeet het: Turkse,  
Marokkaanse en weet ik wie wijkgenoten,  
gebruiken het heel erg  veel in hun gerechten. 
Dus de vraag aan Coen waarom hij hier op  
deze ‘’armzalige” Donderberg gaat staan i.p.v.  
op de Roermondse stadsmarkt is dan gelijk  
beantwoordt: die doelgroep woont vooral  
hier en niet in de Roermondse grachtengordel.  
Dus dit is voor hem DE plek! Voeg daarbij dat  
hij sinds jaar en dag elke donderdag door heel  
Roermond een route heeft waarbij hij met zijn  
producten huis aan huis gaat. Die route werd  
ook zo langzamerhand te groot. Dus heel veel  
van deze klanten kenden hem al voordat hij hier neerstreek.  
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Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 

 

Ik zit een poosje bij hem aan de kraam en het vragenstellen lukt nauwelijks wegens de 
drukke klandizie. Nou hartstikke mooi natuurlijk. Vanaf de 100 koeien die hun oudste zoon 
in Buggenum op hun boerderij “doet” tot dit eindproduct in de kraam, wat voor een werk 
dat geeft, daar word je allen maar  stil van. Kijk eens op internet naar een aardig filmpje 
uit 2004 over hen, van Omroep 3ML. Daar krijg je vele facetten van het bedrijf te zien. Je 
maakt kennis met Heleen en de stamvader en je ziet er Coen zelf nog met zonder grijze 
haren. 13 jaar geleden, maar veel telt nu nog lijkt me. En wat dan vooral ook opvalt is het 
enòrme contrast met de plek waar de boerderij ligt, met zo’n plek als de onze: Buggemu, 
uh num, met weidse vergezichten en echt met een stilte die de gemiddelde Donderberger 
alleen maar naar de keel vliegt. 

Mooi symbolisch ook. Deze grote 
 drukke wereld van ons zou niet 
 kunnen bestaan tenslotte zonder een 
 grote soort onderliggende stilte als 
 een oceaan onder de golven. Wijken 
 als de onze hebben mensen als Coen 
 en zo nodig voor het evenwicht, dat 
 zie je wel weer: het een kan niet 
 zonder het ander.  

 
Mensen komt dat zien en vooral ook 

 proeven elke vrijdag; zij zijn een 
 positieve aanwinst voor de wijk, ook  

al kost het dan een paar centen. Ik kocht tenslotte ook maar alleen een stuk oude boeren 
brokkelkaas. Zij eren het kleine. En dan zijn wij de grote dingen, zoals dit familie bedrijf, 
hopelijk weert. Dat ze maar lang in onze wijk mogen blijven boeren! 

© hans vas 
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Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
Maandag 
Schrijfles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€2,50 per keer) 13.15 - 15.15 uur 
Tuinieren 14.00 - 16.00 uur 
Arabische les (eindigt begin februari) 18.00 – 19.30 uur 
Dinsdag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 p.m.) 8.30 - 10.30 uur 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 
Spreekles basisschool Kasteeltuin (€2,00 p. m.) 8.30 - 10.30 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Draadjesavond (€8,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Leesles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Soulcollage® (€2,00 per keer) 13.00 - 15.00 uur 
Iedere 3e donderdag van de maand 
Eetcafé (€9.00 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
Laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst 
Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Kookles (€5,00 per keer)   9.30 - 11.30 uur 
Iedere 3e vrijdag van de maand 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 uur 
Zaterdag 
Algemene taalles (€2,00 per maand) 10.00 - 11.30 uur 
 

Prijzen gelden vanaf  januari 2017. 
Heb je belangstelling voor een van onze activiteiten?  
Geef je dan op via ons e-mailadres of bel ons even. 
Donderbergweg 34 info@moedercentrummaximina.nl  
6043 JH Roermond www.moedercentrummaximina.nl  
0475 – 323388 
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Onze klas mag maandelijks helpen om de 
gasten van Multi Koken te verwennen met 
heerlijk eten. Wij zijn leerlingen van VSO 
De Ortolaan, en onze school is binnen KEC 
De Donderberg. 
 
Helpen bij Multi Koken betekent 
voorbereidingen treffen voor het koken, 
tafels klaarmaken, gasten ontvangen, 
uitserveren van de maaltijden. Tussendoor 
doen we de afwas, ruimen we op, 
verzorgen we de was. We mogen dan ook 
tussendoor samen met de dames eten, dit 
is gezellig en we leren om van alles te 
proeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasteel Hillenraedstraat 36B 
6043 HK ROERMOND 
www.ortolaanroermond.nl 
 

Wat we vooral ervaren is dat het zo 
gewaardeerd wordt wat we doen en wat 
we kunnen, maar ook dat we mogen leren. 
 
De begeleiding van de dames is rustig en 
vriendelijk en dat geeft een fijn gevoel. We 
helpen elkaar, we leren naar elkaar te 
luisteren en werkzaamheden af te 
stemmen. Overleggen is erg belangrijk. Het 
wordt soms wel eens erg druk, maar hier 
leren we mee omgaan. Soms verkopen we 
spullen die we zelf gemaakt hebben aan de 
gasten, zodat we weer nieuwe materialen 
kunnen kopen. De gasten zijn vriendelijk en 
hebben een goed humeur. Dit maakt het 
extra fijn om samen met de dames van 
Multi Koken op KEC De Donderberg te 
mogen zijn. 
 
Met vriendelijke groet,  
Tranistitie 1 VSO De Ortolaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ortolaan is onderdeel  
van de Aloysius Stichting.  
www.aloysiusstichting.nl 

Koken bij KEC! 
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Ontmoetingen(11): Joke en Karel Linnartz  
Hoe is het mogelijk? Carnaval vieren en de 
liefde van je leven ontmoeten!  
Joke (75) en Karel (77) Linnartz weten er 
alles van. In 1963 op het Prinsenbal in 
Maasniel stond Karel een biertje te 
drinken en nam Joke hem in de polonaise. 
Dat was het begin van hun romance die 
tot op de dag van vandaag niets aan glans 
heeft verloren.  
 

Geboren en getogen Donderbergers zijn ze 
niet maar wel een van de eerste bewoners 
van de Componistenbuurt, de oudste 
buurt van de Donderberg. Ze wonen er 
inmiddels 48 jaar. Ze hebben de wijk zien 
groeien en veranderen. Konden ze vanuit 
hun raam nog eerst de koeien zien grazen 
in de wei, al snel verdwenen de koeien en 
werden er huizen en flats gebouwd. Vanaf 
het begin hebben zij samen met andere 
buurtbewoners zich met hart en ziel 
ingezet om van de Donderberg iets moois 
te maken met activiteiten voor jong en 
oud. En natuurlijk bleef carnaval daarin 
een belangrijke rol spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schilderen, zingen en kostuums maken,  
de hobby’s van Joke, hebben uiteindelijk 
geleid tot een jaarlijkse wervelende show 
‘de Bonte Avond’.  In 1983 was de Bonte 
Avond Stichting (BAS) een feit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als enthousiaste vrijwilliger heeft ook  
Karel aan de wieg gestaan van vele  
initiatieven, verenigingen en activiteiten  
zoals de carnavals-vereniging de Donder-
böl, de kinderboerderij en de wijkraad. 
 

In de jaren 80 was het vinden van een 
geschikte ruimte voor al die activiteiten 
geen eenvoudige klus. Ook voor de 
gemeente Roermond was het destijds 
wennen aan burgers die zelf met 
voorstellen kwamen en daarvoor aandacht 
vroegen. Maar zegt Karel: “Dat is nu 
voorbij. De gemeente denkt mee en dat is 
een goede zaak.” 
 

Omdat de tijd van polonaise ver achter hen 
ligt, vraag ik of ze er weleens over denken 
om het aan anderen over te laten. Joke 
zegt van wel en is gelukkig dat zij in haar 
dochter Carmen een goede opvolgster 
heeft gevonden voor al het werk wat BAS 
met zich meebrengt. Ze geeft nog wel drie 
keer per week schilderlessen want dat is 
haar passie.Voor Karel ligt dat heel anders. 
Hij blijft zich inzetten tot het niet meer kan. 
“Wanneer dat is, zien we wel.”Naast al het 
vrijwilligerswerk heeft Karel nog drie 
hobby’s: vogels, vissen en de tuin. 
Van deze laatste hobby heb ik, tijdens het 
gesprek, volop kunnen genieten. 
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  De weelderige plantengroei en bloemen, 
afgewisseld met schilderijen van Joke, 
maken de tuin tot een oase van rust. 
 

In deze tuin zullen zij op 16 september 
samen met hun drie kinderen en partners 
en natuurlijk hun zes kleinkinderen het 
50jarig huwelijksfeest vieren.  
 

Aan het einde van het gesprek vraag ik of 
ze nog een harte wens hebben voor de 
Donderberg. Karel hoopt dat de jeugd niet 
weggaat uit de Donderberg zodat het een 
wijk is en blijft waar jong en oud er samen 
iets van maken. Joke hoopt dat de 
Donderbergweg een weg wordt die de 
buurten met elkaar verbindt en waar het 
prettig is om te lopen. 
 

Ik hoop dat beide wensen uitkomen. 
 

            © ida kersten 

 

 

 
 
 

17 

 



  
  Bewonersoverleg 

Vliegeniersbuurt 1 juni 
2017: Schoon en Veilig 

Afgelopen donderdagavond 1 juni heeft 
het Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt 
een actie Schoon en Veilig gehouden.  
 

Met dertien enthousiaste buurtbewoners 
is een rondgang gemaakt door de 
Vliegeniersbuurt. Gewapend met grijper, 
ringen met vuilniszakken en met 
beschermende handschoenen en 
reflecterende hesjes aan zijn ze aan de 
slag gegaan. Al deze middelen zijn 
beschikbaar gesteld door de gemeente 
Roermond. 
 

In vier groepen zijn de bewoners door de 
buurt gaan lopen om vuil te rapen en 
onveilige situaties in kaart te brengen. 
Denk bijvoorbeeld aan ongedierte en het 
ontstaan van onveilige (verkeers)situaties 
door begroeiing.  
 

In totaal zijn er negen volle vuilniszakken 
aan rommel opgehaald van de straat, uit de 
bosjes en van de diverse speelgelegen-
heden. De gemeente heeft zorggedragen 
dat het vuil op correcte wijze is afgevoerd.  
Bewoners hebben na de actie gezamenlijk 
in Gotcha! afgesloten. Daar werden ze 
ontvangen door Marion Buurman van de 
gemeente met vlaai voor hun inzet. Dit 
werd hartelijk ontvangen door de actieve 
en inmiddels ook dorstige bewoners. 
 

Al met al een zeer geslaagde actie.  
 

Het volgende Bewonersoverleg Vliegeniers-
buurt zal plaatsvinden op 31 augustus om 
19.30 uur in de Vincent van Goghschool. 
Het eerder geplande Buurtoverleg van 19 
juli zal in verband met de vakantie komen 
te vervallen. 
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Jeugdig alternatief in taxiland
Sinds 1 juli is er een nieuw taxibedrijf 
in Roermond, Taxi Voordelig. 
Medeoprichters Abdell-Ilah Aziz en 
Karim Akrom willen met hun bedrijf 
jongere klanten aanspreken, voor wie 
reguliere taxi’s vaak te duur zijn. 
“We richten ons op terugkerende 
klanten en feestgangers in het 
weekend”, vertelt Aziz. Met een eigen 
investering en hulp van DB4ALL 
kochten de ondernemers drie Skoda’s. 

Taxi Voordelig wil de jongere doel-
groep bereiken met een app en social 
media, waarmee je direct een taxi kan 
boeken. Rij je vaker mee? Dan krijg je 
een vaste korting. 

Ondersteuning
Aziz en Akrom hebben ervaring 
opgedaan bij taxibedrijf Motex en zijn 
dit nieuwe bedrijf met een aantal 
vrienden gestart. Hun oude werkgever 
steunt hen. “We hebben zelfs een aan-
tal klanten van onze oude werkgever 
mogen rijden afgelopen weekend.”

Als deze maand de nieuwe website 
wordt gelanceerd, is Taxi Voordelig 
helemaal op de rit. 

Kijk voor een uitgebreid interview 
op www.donderbergroermond.nl/
actueel/taxivoordelig

Uitbreiding Gotcha 
zo goed als gereed

Na een periode van samen plannen 
maken en voorbereiden is in de 
afgelopen periode de zo gewenste 
uitbreiding van het Jongerencen-
trum Gotcha gerealiseerd. Met de 
uitbreiding heeft het jongerencen-
trum alle mogelijkheden om nog 
meer leuke, gezellige, sportieve en 
leerzame activiteiten met en voor de 
jongeren uit de wijk te organiseren.

Ontmoeten voor jong én oud 
De combinatie van het Jongeren-
centrum, het Cruyff Court, het 
beweegpark en de naastgelegen 
Vincent van Goghschool die op dit 

moment ook wordt gerenoveerd, 
zorgt ervoor dat er een mooi geheel 
is ontstaan. Een verzameling van 
voorzieningen waar jong en oud 
elkaar kan ontmoeten. 

Ontwerp gevel
Maar Gotcha is nog niet helemaal 
af. De nu nog rode gevels van het 
jongerencentrum worden in het 
najaar ook nog vervangen door het 
mooie ontwerp dat hiervoor is 
gemaakt. 

Lees ook het verhaal van Fiel 
Schelhout, op de volgende pagina.
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Als jongen groeit Fiel Schelfhout (67) 
op in het Zeeuwse dorp Hengstdijk. 
Ondertussen woont hij al ruim veertig 
jaar op de Donderberg. 28 jaar lang 
reist hij dagelijks met de trein van 
Roermond naar Rotterdam waar hij 
werkt als docent meubelmaken aan 
het Hout en Meubilerings College. 
Werken met jongeren, daar ligt zijn 
hart. Nu zet hij zich sinds zijn pensioen 
in voor de Donderberg. “De wijk 
verdient kleur, kunst en kansen.”

Vliegende Meubelmakers
“Door mijn baan in Rotterdam was ik 
weinig thuis dus mijn vrouw was 
gewend om haar eigen dagelijkse 
dingen te doen. Toen ik met pensioen 
ging, moesten zowel mijn vrouw als ik 
even wennen aan de nieuwe situatie. 
Ik ging weer kennismaken met de 
Vliegeniersbuurt waar ik altijd had 
gewoond,” vertelt Fiel. “Ik ging op zoek 
naar een manier om me meer met de 
buurt te verbinden. Ik besloot ontwik-
kelingswerk te gaan doen in Nepal 
samen met Stichting De Vliegende 
Meubelmakers. 

Om vooraf alvast wat geld in te 
zamelen voor het goede doel, ging ik 
klusjes doen in mijn omgeving, want 
met mijn achtergrond in de hout-
bewerking kon ik ook best wat 
buurtgenoten helpen.” 

Buurtoverleg
Ondertussen heeft Fiel al meerdere 
reizen gemaakt met de Stichting, naar 
Nepal en Tanzania. En de Donderberg? 
Die heeft hij heel goed leren kennen. 
Hij zamelt nog steeds zo nu en dan 
geld in voor de stichting door klusjes 
te doen voor Donderbergers. Maar in 
de loop der jaren is hij op meerdere 
vlakken actief betrokken geraakt bij 

“Ik zie mezelf als een verbinder.”
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de wijk. “Nadat ik met pensioen ben 
gegaan, zocht het buurtoverleg van de 
Vliegeniersbuurt een nieuwe vertegen-
woordiger en zo ben ik aangehaakt. 
Ik zie mezelf als een verbinder. Die 
verbindende rol probeer ik samen met 
Cees van der Velden en Ben Rentrop 
te vervullen in de buurt. Het is mooi 
om samen te werken en boeiend om 
te zien dat ondanks de vele verschillen 
tussen iedereen, we de meeste dingen 
toch tot een goed einde weten te 
brengen.” 

Kleur voor Gotcha
Als Fiel pas aansluit bij het buurtover-
leg valt hij meteen in een discussie 
tussen buurtbewoners die het oneens 
zijn met de verplaatsing van jongeren-
centrum Gotcha naar het park met het 
huidige Cruyff Court. “Buurtbewoners 
maakten zich zorgen. De jongeren 
zouden onrust met zich meebrengen 
en daar zaten ze niet op te wachten. 
Ook beviel de kleur van het gebouw 
niet.” Fiel ziet het direct als zijn missie 
om deze negatieve signalen om te 
buigen tot iets positiefs. “Want het feit 
dat jongelui kansen krijgen aangeboden 
vanuit het jongerencentrum is heel 
wat waard. Ik vond daarom dat het 

gebouw meer verbonden moest 
worden met het park waarin het ligt. 
Van de buitenkant moet je beter 
kunnen zien wat voor moois zich 
binnen afspeelt. Ik heb me daarom 
hard gemaakt om een ontwerp te 
bedenken dat eigentijds is en beter 
past in de omgeving.” Samen met de 
jongeren van Gotcha, de begeleiders 
van Wel.kom en buurtbewoners ging 
hij in gesprek. “De Donderberg verdient 
een gebouw dat kleurrijk is en dat 
inspireert. Ondanks het feit dat we qua 
mensen in een heel kleurrijke wijk 
wonen, zien we dat aan het huidige 
gebouw niet terug.” Fiel is erg 
enthousiast over het uiteindelijke 
gevelontwerp voor Gotcha (zie de foto 
rechtsboven). In het najaar wordt de 
nieuwe gevel opgeleverd. 
De Roermondse firma Euramax print 
het ontwerp op een paneel, dat de 
huidige bekleding vervangt. 
Fiel kijkt er in ieder geval erg naar uit!

Lees meer verhalen 
van betrokken 
donderbergers op 
www.donderbergroermond.nl 
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Van zaaien naar oogsten 
in de donderse Moestuin

“Wat is mooier dan je eigen producten 
kweken? Je bent lekker buiten bezig 
en kunt je gezonde oogst thuis opeten!” 
Gek genoeg heeft Youp Kilkens, voor-
zitter van de Donderse Moestuin, zelf 
geen kweekbak. Dat maakt hem niet 
minder dol op de Donderse Moestuin: 
“Als kok en docent bij Niekée weet ik 
als geen ander wat voor lekkers je van 
onbespoten producten, vers uit de 
aarde, kan maken.”

Natuurgerijpt
“De Donderse Moestuin is meer dan hij 
ooit is geweest. De afgelopen periode 
bouwden we een aantal kweekbakken 
voor nieuwe tuinders uit de wijk. Ook 
werden er nieuwe zaadjes gepland 
en stekjes gedeeld. Door het mooie 
voorjaarsweer konden we al vroeg 
beginnen met oogsten. De eerste 
opbrengst van dit jaar waren aard-

beien. Rechtstreeks uit de moestuin, 
veel lekkerder dan uit de winkel!”

Vers geplukt
“Na de aardbeien kwamen courgettes, 
komkommers en bonen. Noem het op 
en we hebben het. In principe kweekt 
ieder zijn eigen producten in zijn eigen 
kweekbak. Zo hebben een tiental 
buurtbewoners een eigen bak en 
zijn er bakken van Moedercentrum 
Maximina en van Stichting Multi Koken 
en Bewegen. Zojuist kwam Peri 
Tanburoglu, een van onze tuinders, 
nog langs om courgettes te halen 
voor het avondeten. Geweldig toch?”

Onbespoten
“We vinden het belangrijk dat onze 
producten puur zijn. Bestrijdingsmidde-
len kennen we niet. Een aantal van 
onze vrijwilligers, zoals Arnold Fuchs 
en Fiel Schelfhout, heeft hier veel 
kennis over. Door die te delen, krijgen 
we allemaal gezond eten op ons bord.”

Benieuwd naar de toekomstplannen 
van de Donderse Moestuin? 
Of Youps verrukkelijke recept gemaakt 
van courgettebloemen? Ga naar 
www.donderbergroermond.nl/actueel/
interview-donderse-moestuin/ en volg 
de ‘Donderse Moestuin’ op Facebook.

Youp Kilkens met Ria Scholtens in de 
rijk bloeiende Donderse Moestuin.

ook een kweekbak huren? 
Bel bestuurslid Ria Scholtens: 
06-40 18 67 08.
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Laat je verleiden, 
verrassen en  
uitdagen !! 

   
Vrouwen hebben het 
tegenwoordig druk met de zorg 
voor kinderen, huishouden, 
hun baan, soms ook nog de 
zorg voor hulpbehoevende  
ouders. Daarnaast willen ze 
graag aan hun eigen behoeftes 
toekomen, iets dat helaas 
nogal eens wordt vergeten. 
Door het organiseren van drie 
avonden in het kader van 
intimiteit hoopt ZijActief  juist 
deze vrouwen te bereiken en 
hen, zonder schuldgevoel, tijd 
voor zichzelf te laten nemen. 
 
Daarom nodigen de  afdelingen 
Leeuwen en Herten van 
ZijActief  juist deze bezige  
vrouwen uit om samen een 
speciaal avontuur te beleven. 
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KOMKOMMERS… 
 

Het is natuurlijk (!) onzin je te gaan zitten 
afvragen over welk Grote Natuur-Dingen 
deze rubriek nou weer zou moeten gaan. 
Er landen tenslotte niet elke dag een paar 
ooievaars in de Donderse moestuin of 
wordt er een Dino-botje gevonden bij de 
sloopwerkzaamheden langs de Donder-
bergweg... Het zijn juist de schijnbaar 
onbelangrijke dingen die ons dagelijks 
leven aan elkaar rijgen, die samen 
”Natuurlijk de Donderberg” vorm geven... 
De duizenden vanzelfsprekendheden die 
ons allang niet meer verwonderen. Zonder 
nou verder de dominee uit te willen gaan 
hangen: om te beginnen het weer. Dat is 
nergens zo afwisselend als in deze wijk. Zo 
ervaart elke Nederlander dat voor zijn 
eigen buurt allicht. Je zult maar Ramadan 
moeten “doen” in dit klimaat. De ene dag 
is het volop herfst middenin de lente en 
vliegen de bladeren je met ongekende 
windkracht om de oren en moet je een 
dikke trui aan. Is nog te doen als 
“Ramadani”. Maar direct de volgende dag 
(kalme overgangen doen wij in ‘t huidig 
tijdsgewricht niet meer aan) is het dan 
weer dertig graden of meer met een niet 
te vatten  benauwdheidsgraad (kan 
alsmaar erger geloof ik) en drinken mag je 
dus pas ‘s avonds als de zon onder is en 
dat is dankzij de door niet-Ramadan-
mensen verzonnen zomertijd – steeds 
later! FIJN! Ik ken zo’n vouw en die zit dan 
ook nog elke dinsdag op Zumba in de 
Donderie ’s morgens zich heftig uit te 
stukkeren. Echt ik zou stiekem gaan 
drinken. Of een ziekte verzinnen. Nee dus, 
want je staat oprecht in je geloof. Enfin… 
 

Vannacht passeerde er een koufront. Hallo 
mensen ik heb het over half juni. Mijn 
slaapkamer ligt op het westen dus alles 
open en bloot anders slaap je niet van de 
hitte, want die kamer vangt elk laatste 
zonspikkel nog op. En in de loop van de 
nacht verander je dan langzaamaan in een 
ijsbeer met zoveel mogelijk vacht en je zet 
de volgende morgen nog net niet de kachel 
aan….  
 

Goed, ander praatje, waar we het laatst 
over hadden: het vogels voeren. Is ook 
weer een heftige kentering in. Althans bij 
ons in de Ontmoetingsruimte op de 
voerplank. Sinds ik schreef dat het zo lala 
was met het eten, want ze kwamen niet 
meer, is het compleet gekenterd en is het 
voer niet aan te slepen. Bij u ook? Vroeger 
mocht je van de Vogelbescherming 
absoluut niet buiten de winter voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig is dat comité opgeheven en lopen 
de meningen over wat wel en niet mag net 
zover uiteen als of speltbrood nou beter 
voor ons is dan gewoon tarwe of dat 
werken met Glassex tenslotte dodelijk is of 
op z’n minst kankerverwekkend of als je je 
tanden met een verkeerd merk poetst… 
Dus: we voeren lekker gewoon het hele 
jaar door. 
 

NATUURLIJK De Donderberg! (42) 
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Ik ga tegenwoordig ook maar even  in het 
weekend naar de Donderie om die 
hongerige magen te vullen, want ze vanaf 
vrijdag tot maandag te laten wachten is 
onmenselijk natuurlijk…. Als u rond de 
Donderie kauwtjes en/of houtduiven uit de 
lucht ziet vallen van dikkigheid, dan zijn dat 
dus onze duiven: ze zijn meer dan verza-
digd. Maar ook heel erg happy want ze 
koeren en paren (de duiven) en stoeien en 
roepen (de kauwtjes) de hele dag dat het 
een lust is. En zo ben je dan steeds weer 
bezig met allerlei natuurlijke onbenullig-
heden die ons leven vullen alsof het niks is.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En is dit echt een Donderbergs  komkom-
mertijd stuk geworden. Maar daar zit ‘m 
nou net stiekem iets waardevols in. Toch? 
 

                                       © hans vas 
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MEER DAN LEZEN ALLEEN  
 

Voor al uw:  
 

boeken, tijdschriften, 
wenskaarten, 

kantoorartikelen en 
kansspelen 

 

Winkel Centrum Donderberg 
Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  
 

www.roermond.readshop.nl 
  

Twitter : #ReadShopExpress 

INFORMATIE OF VERHUUR: 
Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 
Danny Thuyns : tel. 06-28669882 
Jan Koolen  : tel. 06-10792907 
 

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 

http://www.roermond.readshop.nl/
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Op 24 april en 26 juni heeft Wonen Zuid samen met de partners van het wijkteam (politie, 
Wel.kom en gemeente Roermond) twee inloopavonden georganiseerd voor de bewoners 
van De Vliegenier. De leefbaarheid en het prettig kunnen wonen in De Vliegenier is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en het wijkteam. Doel van de avonden 
was helder te krijgen wat goed gaat, wat beter kan en hoe bewoners zich samen met 
Wonen Zuid en de wijkteampartners hiervoor kunnen inzetten.  
 

24 april 
De bijeenkomst op 24 april was drukbezocht en heeft zeer waardevolle informatie 
opgeleverd. We waren blij te horen dat de bewoners onder andere tevreden zijn over het 
dagelijks onderhoud, de zichtbaarheid van Wonen Zuid en de service. De verbeterpunten 
hebben met name betrekking op overlast, veiligheid, sociale samenhang en communicatie 
over de aanpak van klachten.  
 

26 juni 
Uit de zaken die beter kunnen is een top 4 met verbeterpunten opgesteld: 

- Overlast, met name 1 op 1 burenoverlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast, 
hondenoverlast).  

- Veiligheid (waardoor voelen bewoners zich niet veilig?). 
- Sociale samenhang (elkaar onderling durven aanspreken bij ongewenst gedrag). 
- Communicatie over de aanpak van klachten (hoe kunnen we dit proces 

verbeteren).  
Deze top 4 is op 26 juni met bewoners besproken. In groepjes, geleid door leden van het 
wijkteam, werd in een open sfeer gesproken over hoe we gezamenlijk de verbeterpunten 
kunnen aanpakken. Wat verwachten bewoners van Wonen Zuid, politie en gemeente en 
andersom? De bewoners waren enthousiast, betrokken en dachten goed mee in 
oplossingen. Ook een afvaardiging van de bewonersgroep heeft een woordje gedaan en 
aangegeven wat de bewonersgroep zoal doet in de flat.  
 

Hoe verder? 
We zijn hartstikke blij met de input van de bewoners. Prettig wonen doe je immers 
samen! Wij gaan nu de input verwerken en bekijken welke acties hieruit voortvloeien.  Dat 
koppelen we dan weer terug aan de bewoners. Naar aanleiding van de eerste inloopavond 
zijn al een aantal concrete acties opgepakt en gerealiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een 
bellijst gemaakt met uitleg over waar en hoe bepaalde klachten gemeld kunnen worden. 
Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan een whatsappgroep in de flat. Ook willen 
bewoners graag woonafspraken in de hal. De mogelijkheden om deze zaken op te pakken 
worden samen met het wijkteam en bewoners onderzocht. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 

 

 
  

Open Dag!! 
 

Wat was het warm op onze open dag!!  
Maanden van planning, maar dit was niet te plannen. Met alle vrijwilligers waren we er 
klaar voor overal rekening mee gehouden, behalve met deze enorme hitte! 
De mevrouw van de handlezing zat heerlijk bij de airco, de gasten zaten in onze fris 
opgeknapte woonkamer met een hapje en drankje en de rest was buiten neergezet:  

zoals ons ballonnnenvrouwtje en de 
 schminkdame. Beiden toppers!!    

De aanwezige kinderen werden goed verwend 
met chips en ranja en konden knutselen. 
Tevens was er een kleurwedstrijd uit 
geschreven. Hier zijn 3 winnaars uit voort 
gekomen! 
Het is ondanks de hitte een prachtige dag  
geworden. Iedereen die gekomen is hartstikke  
bedankt!  
Wij danken de sponsors, Het Goed Roermond  
en Peter wandbord Roermond, voor de mooie  
spullen die ze geschonken hebben. 
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Parkeren in de Componistenbuurt?  
Wij helpen u graag! 

 

Dat Wonen Zuid woningen verhuurt, weet u vast. Maar wist u ook dat wij in de Componistenbuurt 
en de Vliegeniersbuurt garages, parkeerplaatsen en plekken in parkeergarages verhuren?  
 

Parkeerplekken 
Op het parkeerterrein tussen de flats de Trommel en de Harp aan de Beethovenstraat verhuren we 
parkeerplaatsen. Hetzelfde geldt voor het terrein bij de flat aan de Olieslagerstraat. Deze 
parkeerterreinen zijn allemaal afgesloten. 
 

Parkeergarage 
Achter het complex de Beethovenstaete heeft Wonen Zuid een (afgesloten) parkeergarage. Ook hier 
zijn nog enkele plaatsen te huur.  
 

Garages 
Daarnaast hebben we op diverse plekken in de Componistenbuurt en Vliegeniersbuurt? garages te 
huur.  
 

Dus zoekt u een plek om uw auto (veilig) te parkeren? Neem dan contact op met Mieke Wolters via 
telefoonnummer 088 – 66 53 733 of per mail via m.wolters@wonen-zuid.nl. Wij helpen u graag! 

 

http://www.woonkamervandebuurt.nl/
mailto:m.wolters@wonen-zuid.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons Weekprogramma!!  

 
              Like ons op facebook!      www.facebook.com/woonkamercomponistenbuurt 

 
 

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics 12 uur 
Aerobics 2e uur 
Darten 

09.00-12.00 
18.30-19.30 
19.45-20.45 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Naailes 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
09.15-11.45 
18.00- 22.00 

Vrijwilliger 
Jannie van Gool 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-50861052 
06-85761853 

- 
€ 15,- per 
mnd 
€ 6,- per keer 

Woensdag Open Inloop 
Kinderactiviteiten 
(2x per maand) 

09.00-12.00 
14.00-16.00 

Vrijwilliger 
Manizjeh, Ardy, 
Mounia 

0475-212567 
0475-212567 

- 
€ 0,50 per 
keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics 1e uur 
Aerobics 2e uur 

09.00-12.00 
10.30-12.15 
18.30-19.30 
19.45-20.45 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 5,- per mnd 
€ 5,- per mnd 

Vrijdag Open Inloop 
Bingo (3e vrijdag 
v/d maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Ardy Groeneveld 

0475-212567 
06-16790386 

- 
€ 3,- per 
kaart 

High Tea!! 
Zaterdag middag 17 juni was het dan een feit. De 1e high tea zou plaats vinden in onze 
woonkamer. Buurtgenoten die zich hadden aangemeld waren vanaf 13.30 welkom om 
een gezellige middag te beleven onder het genot van véééél lekkers. 
Vanaf 11.00 uur waren onze vrijwilligers bezig om deze heerlijkheden voor te bereiden. 
De gasten druppelden langszaam binnen en namen plaats aan de gezellig gedekte tafels. 
 

Vooraf een heerlijk glaasje bubbels  
gevolgd door etageres vol met zoete  
en hartige gerechtjes : van quiche tot  
bonbons, scones met lemoncurd en  
belegde broodjes met verschillende  
soorten thee.  
Heerlijk om te zien hoe de gasten  
hier van smulden en het zo ontzettend  
naar hun zin hadden.  
 

Echt super geslaagd!  
 

Met veel liefde gedaan,  
 

De vrijwilligers van  
de Woonkamer van de buurt  
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Zorgteam Donderberg/Hoog- 
  vonderen naar Bredeweg! 

   Waarom??? 
 
Als locatie van het zorgteam Donderberg/Hoogvonderen wordt het Medisch Centrum 
Bredeweg genoemd. Dit houdt dus in dat bewoners van de Donderberg en Hoogvonderen 
naar de Bredeweg moeten voor een eventuele zorgaanvraag. Dit is te gek  voor woorden. 
In beide wijken zijn plenty locaties waar dit zorgteam gevestigd zou kunnen worden. 
 
Zo is er de afgeslankte huisartsenpraktijk Roosendaal, de Donderie en de recent 
leeggekomen ruimte in de Componisten Staete op de Donderberg. Met name deze laatste 
locatie ligt voor beide buurten ideaal. Ook in Hoogvonderen is een wijkaccommodatie 
aanwezig. 
 
Het is dan ook een raadsel waarom de gemeente Roermond, zonder de inwoners van de 
beide wijken te raadplegen, stilzwijgend voor de locatie Bredeweg gekozen heeft en 
bewoners van de beide wijken hier gewoon mee confronteerd. 
 
Schijnbaar is het begrip BURGERPARTICIPATIE hier ineens niet meer van toepassing. 
 
Ook de beide Wijkraden hebben lijdzaam toegezien hoe dit alles zijn beslag heeft 
genomen. Dit, terwijl deze organen toch de belangen van hun achterban, de bewoners,  
dienen te behartigen. 
 
Het bewonersoverleg Componistenbuurt vindt dan ook dat de locatie van een zorgteam 
Donderberg/Hoogvonderen in een van deze twee wijken thuishoort en niet er buiten  een 
plaats moet krijgen. 

Bewonersoverleg Componistenbuurt 
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SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN 
Deze keer geen verhaal, anekdote of 
gedicht, ik ga schrijven over spreek-
woorden en gezegden en vooral hoe ze 
worden verhaspeld of verkeerd  
gebruikt. Dan begin ik maar met het 
“verhaspelde” spreekwoord dat de 
lijfspreuk is van mijn man Daan en van 
mij; 
 

Onbekend maakt nieuwsgierig. 
Niet onbekend maakt onbemind of wat 
de boer niet kent dat vreet hij niet, 
nee dat zou eeuwig zonde zijn. Stel je 
open en onderzoek al het onbekende; 
culturen, landen, landschappen, mensen, 
eten. Alleen al het laatste, hoeveel 
lekkers is er niet ons land 
binnengekomen via de Chinese, 
Italiaanse, Griekse, Marokkaanse, 
Mexicaanse keuken. Het leven is veel 
rijker en interes-santer als onbekend 
nieuwsgierig maakt en als de boerin 
kookt wat de boer niet kent.  
 

Spreekwoorden en gezegden worden 
ook graag gebruikt door mensen die in 
het openbaar spreken, daar heb ik hier 
enkele voorbeelden van. 
 

De penningmeester van het gemengd 
koor: “Ik dank alle leden voor het 
betalen van de contributie, want zoals 
het spreekwoord zegt: hoe meer 
betalende zielen, hoe meer vreugde in 
de clubkas.” 
 

De dominee tijdens de dienst: 
“beminde gelovigen wij herdenken 
vandaag de historische woorden van  

Martin Luther King: “We shall 
overcome” ons kan alles overkomen. 
 

De voorzitter van de noodlijdende 
voetbalclub: “gisteren beste mensen 
stonden we aan de rand van de afgrond, 
maar vandaag zijn we een hele stap 
verder” (allemaal het ravijn 
ingeflikkerd). 
 

De baas van een nieuwe poetsploeg: 
“beste dames, het is vandaag jullie 
eerste dag en zoals we weten “nieuwe 
bezems staan nog in de kinderschoe-
nen” maar we moeten alles spic en span 
achterlaten dus ik zou zeggen: mouwen 
opgestroopt, schouders eronder, niet 
poetsen maar lullen.” 
 

Tot slot de baas van Daan die aan zijn 
afscheidsrede een chique tintje wilde 
geven door in het Frans te beginnen: 
“partir c’est mourir un peu”, wat hij 
vertaalde als “sterven is ook een beetje 
doodgaan.” 
 

Behalve spreekwoorden verhaspelen 
worden er ook soms nieuwe spreek-
woorden gemaakt, mijn vader en moeder 
hadden daar wel een handje van. Als je 
bijvoorbeeld aan mijn vader vroeg de 
verhalen die je zo graag vertelt en 
schrijft, zijn die allemaal waar 
gebeurd? “Och” zei hij dan “in elke 
leugen zit een kern van waarheid.” 
 

Bij mijn ouderlijk huis hadden wij een 
tijdlang een debating club, een 
initiatief van mijn moeder. 
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Moeder – lerares Nederlands – had een 
zogenaamde elite groep samengesteld 
bestaande uit collega leraren, 
journalisten en een enkele 
kunstenaar/filosoof. Er werd heel wat 
gediscussieerd over kunst, cultuur, 
politiek, wetenschap; zoals dat vaak het 
geval is waren er verschillende leden 
die heel veel wisten en dat graag aan 
iedereen wilden laten horen met 
minimaal twee waanzinnig moeilijke 
woorden per zin. 
 

Op een avond vond mijn vader het 
welletjes, hij doorbrak de discussie. 
“Jao jao” zei vader en keek met een 
diepe wijsheid in zijn ogen in een 
onpeilbare verte “als d’n haan kreit op 
’t mis (mis is het Venlose woord voor 
mestvaalt) als d’n haan kreit op ’t mis 
verandert ’t weer of ’t blief wie ’t is.”  
Vervolgens gingen zijn wijze ogen de 
groep intelligentia langs. 
 

Een enkeling, waaronder mijn moeder, 
moest er wel om lachen, maar juist 
diegenen die zo ontzettend veel wisten 
en zoveel moeilijke woorden kenden 
waren zwaar beledigd. 
“Wat moet die man van Riek hier, zo’n 
melkboer die alleen lagere school heeft 
gehad, wat weet die nou helemaal.”  
 

Nou die hadden er niets van begrepen, 
ja het klopt hij was melkboer en had 
alleen lagere school gehad, dus schoolse 
kennis bezat hij niet, maar wel heel 
veel kennis van het leven met daarbij 
een groot gevoel voor humor en een 
bijzonder relativerend vermogen. Dat 
was voor mijn moeder trouwens een  

zegen, bleef ze stevig met de voeten op 
de grond staan. 
 

De debatingclub heeft niet lang stand 
gehouden, moeder stopte ermee; “de 
luuj zien mich te fien” zei moeder “en 
van fiene minse en fiene raege wuurs ze 
zeik naat.”  
 

Ik eindig dit artikel met het 
spreekwoord dat Daan graag zo nu en 
dan aanhaalt: (van te voren hecht ik 
eraan te zeggen dat Daan en mijn 
moeder dikke maatjes waren en mijn 
moeder er hartelijk om moest lachen). 
Je moet een gegeven schoonmoeder 
niet in de bek kijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind goed al goed. 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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Inrichting veld naast de A73. 
 

Nog niet zolang geleden ben ik aanwezig  
geweest bij een bijeenkomst over de toekomst  
van het braakliggende veld naast de A73,  
grenzend aan de Donderberg.  
Nadrukkelijk is toen vermeld dat er van woning- 
bouw de komende 10 jaar geen sprake zou zijn  
ivm de economisch ontwikkelingen. 
Bij deze bijeenkomst kregen bewonersgroepen  
de gelegenheid om hun ideeën inzake het  
tijdelijke gebruik van dit veld kenbaar te maken.  
Tal van ideeën zijn toen de revue gepasseerd: 
Moestuin - honkbal terrein - park ontwikkeling - hondenuitlaat wei - enz, enz 
 

Inmiddels zijn we een jaar of 3 verder en schets mijn verbazing dat het 10 jaren plan om 
geen woningen te bouwen al snel in de ijskast is gezet. Zie hiervoor het presentatiebord op 
het veld. In berichten in het Donderberg blaadje heeft iedereen kunnen lezen dat de 
Honkbal groep een veld krijgt. De moestuin is inmiddels gerealiseerd aan de Donderberg-
weg. Op meerdere plaatsen zijn er speel gelegenheden voor jonge kinderen en voetval 
veldjes aangelegd. 
 

Echter voor hondenbezitters is tot op heden niets gedaan. Sterker nog de uitlaat 
mogelijkheden worden steeds meer beperkt. Terwijl hondenbezitters ieder jaar de 
gemeente kas toch goed spekken met betaling aan hondenbelasting. 
 

Een oplossing ( weliswaar een kleine) zou kunnen zijn dat wij hondenbezitters een uitlaat 
gedeelte krijgen direct achter de geluidswal van de A73 + het gebied met de rij bomen. Ik 
ben echter bang dat dit gebied onbereikbaar gaat worden door de huidige aanleg van 
.................... Je ziet nu al dat de berg zand die is aangelegd de doorgang naar het pad 
tussen de boompjes blokkeert. Ook ben ik bang dat bij een parkachtig inrichting dat het 
gebied wordt verboden voor loslopende honden. Hierdoor zal er op de Donderberg en 
met name de Componistenbuurt, geen enkele mogelijkheid meer zijn om je hond los te 
laten. 
 

Waarom krijgen wij hondenbezitters op de Donderberg geen uitlaatveld of -wei. Wat 
maakt dat er in deze wijk zo weinig wordt gedaan om tegemoet te komen aan de wensen 
van de hondenbezitters. Het veld aan de A73 is inmiddels verdeeld en honden zullen weer 
aan de lijn moeten en de stadswacht kan weer handhaven. 
 

Wellicht dat de gemeente de moeite wil nemen om met Rijkswaterstaat te overleggen 
zodat dat het achterste gedeelte van het veld wordt ingericht als honden uitlaat gebied 
Weliswaar moet dit gebied dan wel toegankelijk worden c.q. blijven en af en toe gemaaid 
worden. 
 

Een buurtbewoner! 
     * de naam van de inzender is bij de redactie bekend. 
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Nu ook letterlijk in de steigers. 
  

Na een vermoeiende verhuizing in het Pinksterweekend kunnen we aan de slag in het 
gerenoveerde deel van de school. Fase 1 is af! De snoetjes van de leerlingen (en ouders) 
toen ze op dinsdagochtend de gerenoveerde school binnen kwamen maakten de vele 
inspanningen van de leerkrachten de moeite waard. Velen herkenden de school niet meer 
en waren dan ook al snel de weg kwijt. Iedereen kon een kijkje nemen in het frisse, 
vernieuwde deel van de school.  
 

Inmiddels wordt er hard gewerkt  
om fase 2 in de zomervakantie op  
te kunnen leveren. Wederom een  
flinke klus die door de bouwvakkers  
geklaard gaat worden. Dag voor dag 
worden oude kozijnen gesloopt en  
nieuwe geplaatst. De stukadoor  
maakt alle muren weer netjes glad  
en de dakdekkers zorgen ervoor dat  
we weer droog kunnen werken.  
De elektriciteit wordt verzorgd door  
de elektriciens. Zij zorgen ook voor  
warmte door het aanleggen van de  
cv installatie en radiatoren. De steigers rond de school verraden dat er ook nog iets met 
de buitenkant van het gebouw zal gaan gebeuren.  
 

Al met al wordt er dag na  
dag een flinke inzet van  
iedereen verwacht om een  
mooi gebouw voor onze  
leerlingen te realiseren.  
Niet niks met de hoge  
temperaturen van de  
afgelopen tijd….. 
 

Binnenkort zullen we u  
meer vertellen over de  
opening van de school.  
 

Vincent.  
 
 
 

School in de steigers. (4) 
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Woorden van een Maatje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Leesclub  

“Vandaag is mijn Maatjesdag. Elke 
donderdag fiets ik in mijn stad naar een 
oudere heer. We drinken samen thee en 
praten elkaar bij over alle onderwerpen die 
mijn maatje interesseren; plaatselijke 
politiek, wereldnieuws of buurtnieuws en het 
weer. Ik beluister zijn wel en wee en 
we maken er grapjes over. Dan pak ik het 
boek op dat al klaar ligt en ik vraag of hij 
interesse heeft in het verloop van het 
verhaal. We frissen elkaars geheugen even 
op over de inhoud en dan ga ik hem 
voorlezen. Lezen gaat bij hem niet meer 
goed. Zijn concentratie op de letters is sterk 
verminderd door een hersenbloeding. 
Na een poosje, als mijn maatje moe wordt, 
sluit ik het boek en wordt het langzaam tijd 
om het bezoek af te ronden. Ik kijk en vraag 
of ik nog iets kan betekenen voor hem. Dan 
nemen we afscheid en ik vertrek huiswaarts. 
De volgende week kan hij weer op mij 
rekenen. Twee mensen blij!” 
 

En hoe werkt dat dan? En… wat kunnen we 
voor u betekenen?     
Als u zich bij ons aanmeldt als maatje voor 
een ander dan kijken we naar uw behoeften 
en kwaliteiten. Die nemen we mee om een 
goede match te kunnen maken. Verder 
bieden we deskundigheidsbevordering, een 
verzekering, ontmoetingen met andere 
vrijwilligers, een reiskostenvergoeding en 
ondersteuning van een professional. Maar 
het mooiste dat het u brengt is de waardering 
van de ander… en die is onbetaalbaar! 
 
Meer weten of aanmelden? 
Neem contact op voor een vrijblijvend 
gesprek! 
T    0475 34 51 35 
E    Maatjeopmaat@welkom.nu   
I     www.vrijwilligerscentraleroermond.nl 

Uw Nederlands verbeteren door samen met anderen Nederlandstalige boeken te lezen? Dat 
kan bij de leesclub. 
 
Voor iedereen die van lezen houdt en leeservaringen met anderen wil delen starten wij na de 
zomervakantie met een leesclub. Deze leesclub is bedoeld voor anderstaligen die redelijk goed 
Nederlands kunnen lezen en spreken. Tijdens de bijeenkomsten lezen en bespreken we samen 
boeken uit de Nederlandse literatuur. Wat vindt u mooi in een boek? Wat ontroert u, hoe zet 
het u aan het denken? Wij praten daarover met elkaar. Alle boeken die we gaan lezen zijn 
aanwezig en kunnen worden geleend.  
De leesclub is iedere maandagmiddag van 13.30 - 15.00 uur in de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 
14 Roermond. De kosten zijn € 4,- per maand. We starten op maandag 28 augustus.  
 
Meer informatie 
Wel.kom: Güldane Akkaya of Sefika Ozuymaz - T  0475 345135  
Of loop eens binnen bij de Terp.  
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Trainingen voor vrijwilligers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridisch advies WegWijzer   

De vrijwilligerscentrale Roermond (VCR) 
helpt vrijwilligers om vrijwilligerswerk te 
vinden en ondersteunt stichtingen, 
verenigingen en organisaties hierbij. Kijk 
hiervoor op: 
www.vrijwilligerscentraleroermond.nl.  
De VCR organiseert trainingen en 
workshops ten behoeve van het 
vrijwilligerswerk voor vrijwilligers. 
Hieronder vindt u informatie over twee 
trainingen die binnenkort plaatsvinden. 
 

De Basistraining 
Vrijwilligers die willen gaan starten met 
vrijwilligerswerk, kunnen wel wat extra 
ondersteuning en praktische informatie 
gebruiken. De informatieve en praktische 
basistraining geeft handvaten en bereidt u 
voor op hetgeen u nodig heeft om een 
goede start te kunnen maken met uw 
vrijwilligerswerk.  
 

Deze training wordt gegeven door de 
VrijwilligersCentrale Roermond en vindt 
plaats op dinsdag 3 oktober van 13.30-16 
uur. Locatie: De Donderie. Kosten € 5,= p.p. 
 
 
 

Training: Ken jij je eigen grenzen? 
Vindt u het ook zo moeilijk om uw grenzen 
aan te geven?  In deze workshop gaan we ons 
bezighouden met het aangeven van grenzen. 
Overal komen we grenzen tegen en we 
hebben er dagelijks mee te maken al zijn we 
ons dat misschien niet bewust. In de 
thuissituatie met onze partner/kinderen, op 
ons (vrijwilligers)werk, in de winkel of op 
vakantie. 
Waar liggen uw persoonlijke grenzen? Welke 
grenzen zijn er? Hoe kunt u uw grenzen beter 
aangeven? Recepteert u de grenzen van 
anderen? Hier gaan we mee aan de slag. Door 
meer inzichten en oefeningen leert u beter 
uw grenzen aan te geven. Deze training wordt 
gegeven door de VrijwilligersCentrale 
Roermond en vindt plaats op 28 september 
van 14.00-16.00 uur. Locatie: De Donderie.  
Kosten € 5,= p.p. 
 

Hebt u interesse in een van deze trainingen of 
wilt u extra informatie hierover? Neem dan 
gerust contact op met de VCR via 
vcr@welkom.nu of 0475-345135. 
Binnenlopen bij de Donderie,  
Donderbergweg 47, kan op maandag van 
09.00-14.00 uur of op donderdag van 09.00-
12.00 uur. 
 
 

Heeft u een juridische vraag? Vanaf maart 2017 is er ook spreekuur van het Juridisch Loket op 
de locaties van de Wegwijzer. 
In de oneven weken is er op donderdagochtend spreekuur van het Juridisch Loket op de 
locatie WegWijZer Bredeweg en in de even weken op donderdagmiddag op de locatie 
WegWijZer Donderberg. De spreekuren van het Juridisch Loket op de locaties WegWijZer 
vallen samen met de spreekuren van de WegWijZer zelf. 
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Workshop Stencil-Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden GOTCHA! zomervakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taalles tijdens zomervakantie 
 
 
 
  

Op woensdag 21 juni heeft een clubje jongeren van de Donderberg, onder leiding van 
graffiti-artiest Gart Smits, een workshop stencil-art gevolgd ter voorbereiding op de 
uitvoering van project Tunnel Visie in de weken 27 en 28.  
 
Ondanks de hitte hebben de deelnemers met volle teugen genoten van hun kennismaking met 
deze manier van kunst. Onder genot van een koud glas drinken werd gezamenlijk 
gebrainstormd over het ontwerp van de muurschildering. “Zo doen we dat op de Donderberg” 
gehuld in de vier seizoenen. Op woensdag 12 juli gaan de jongeren hun ontwerp inkleuren. Wij 
bedanken de artiest en deelnemers hartelijk voor hun geweldige inzet. 
 
 

Maandag 13:00u – 16:00u  18.30u – 20.30u 
Dinsdag  13:00u – 16:00u  
Woensdag 13:00u – 16:00u 
Donderdag 13:00u – 16:00u  19:00u – 21:00u (13+) 
 

Gotcha! is geopend voor iedereen vanaf 8 jaar, tenzij anders aangegeven. 
Meer informatie 
Aukje van Weert  Jerrel  Slager 
M  06-52 56 28 88  M  06 52 56 28 21 
 

Ook in de zomervakantie kunt u taalles volgen. Er wordt een speciaal vakantieprogramma 
georganiseerd. Van 17 juli tot en met 21 augustus kunt u elke maandagochtend taalles volgen 
van 09.30 tot 11.00 uur in de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14.  
Kosten bedragen € 1,- per keer. 
 

Meer informatie of aanmelden 
Wel.kom 
Güldane Akkaya  Sefika Ozuymaz 
M  06 35 11 9 932  M  06 35 11 99 28 
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  Gemeente Roermond 
Wijkcoördinatie Donderberg: 
Postbus 900 6040 AX Roermond  
Tel. 0475-359999 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101 
 

Servicelijn Gemeente 
Voor klachten/meldingen over onderhoud 
openbare ruimte, verhardingen, 
rioleringen, ongedierte, reiniging, 
afvalinzameling, gladheidsbestrijding, 
openbare verlichting en groenvoorziening. 
Tel: 140475 (landelijk nr. ook voor GSM) 
 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 
 

De WegWijZer Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond   
Tel. 0475-345135  
Openingstijden: Ma-do: 13.30-16.30uur 
Di-vr: 9.00-12.00uur 
woensdag geen spreekuur 
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Website: www.wegwijzerroermond.nl 
 

Wel.kom 
Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135 
Website: www.welkom.nu 
 

Huisartsenpost Roermond 
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Nassaustraat 79  Roermond 
Tel. 0475-771771 
 

Dienstapotheek Roermond 
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis) 
Oranjelaan  Roermond  
Tel. 0475-383030 
 

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112 
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn :Tel.0900-8844  
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent) 
Ma. 14.00 - 16.00uur. 
 

Slachtofferhulp Regio Limburg 
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)  
E-mail: Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl  
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief) 
Website: www.slachtofferhulp.nl 

Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg 
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Midden-Limburg 
Bredeweg 239d - 6045 GA - Roermond, 
Tel. 088-43 88 300 
Inloopspreekuren: 
Woensdag 10-12 uur Bredeweg 239d 
Vrijdag 10-12 uur Donderie, 
Donderbergweg 47-49K 
 

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. Philipslaan 49b - 6042 CT Roermond 
Tel. 0475-331335 
 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond 
Tel. 0475-336052 
 

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306 
 

Stichting Wijkraad Donderberg  
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 73 
6043 XN Roermond 
 

Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond 
Tel. 06-27336571 
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Wijkgebouw de Donderie  
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond 
Tel. 0475-350381 
 

WzB Burenhulp (Donderie) 
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur 
Tel: 06-57348964 
 

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Elke werkdag geopend  
van 10:00 t/m 12:00 uur 
Gezellig kopje koffie of thee met de krant 
of een praatje 
 

Moedercentrum Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : 
www.moedercentrummaximina.nl 
E-mail: info@moedercentrummaximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur  
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Volgende uitgave 
10/11 september 2017 
 

Kopij inleveren t/m  
25 augustus 2017 
 

Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 - 6044 RH Roermond 
Tel. 0475-212567 
Website: www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl 
 

Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jos Hilkens. Tel: 0475-322475 
 

Multi Koken & Bewegen 
E-mail: info@multikoken-bewegen.nl 
Website: multikoken-bewegen.nl 
FB: Multi Koken Bewegen 
 

Bij Bosshardt 
Jupiterstraat 44 
6043 XD Roermond - Tel. 0475-322260 
 

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij 
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989 
 

Wonen Zuid  
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond 
Tel. 088-6653653 
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl 
  

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond 
Ma – vr open van 8.30 – 17.00 uur,  
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of  
post @wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800 (ma–vr van 8.30 – 
17.00 uur) 
 

Spreekuur “Start eigen bedrijf” 
StartersCentrum Limburg 
Elke donderdagmiddag op afspraak in De 
Donderie of op andere dagen in overleg. 
Bel 06-29058300 of mail naar   
info@starterscentrum.nl 
Contactpersonen:  
Kelly Heijnen of Ger Smith. 
De kansmakelaar is ook regelmatig in  
de Donderie te vinden. Afspraak maken?  
Dat kan. Bel 088- 385 0233 of mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 

DB4ALL 
Donderbergweg 36b 
6043 JH Roermond 
Tel: 06 84 02 82 65 
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
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De Mercuriusstraat, Apollostraat, 
Jupiterstraat, gedeelte Plutolaan en 
een gedeelte van de Saturnusstraat 
gaan op de schop. In het najaar 2017 
starten de werkzaamheden. Daarbij 
worden de bestrating, het gras en de 
bomen aangepast. Ook komt er voor 
een deel een nieuw riool.

Hoe de buurt er uit komt te zien is 
vastgelegd in een herinrichtings-
ontwerp. Dit ontwerp is samen met 

buurtbewoners, opbouwwerk en de 
gemeente Roermond gemaakt. In een 
geslaagde bewonersavond eind april 
is het ontwerp toegelicht. Een mooi 
voorbeeld van samenwerking tussen 
buurtbewoners van de Sterrenberg en 
gemeente. 

Het uitvoeren van de werkzaamheden 
start in het najaar. Buurtbewoners 
worden vlak voor de start nog 
geïnformeerd over de planning.

openbare ruimte Sterrenberg 
wordt opnieuw ingericht

een zonnige zomer gewenst! 
Begin september zijn we er weer.


	Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond
	-€ 5,- per mnd€ 5,- per mnd-

