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JUK 
 
Er was ’s een mannetje dat heette Juk 
En z’n geboorte ging verkeerd: 
De vroedvrouw was het wachtwoord kwijt,  
Hij werd niet geactiveerd. 
 

Z’n moeder kwam van Instagram  
En z’n vader van LinkedIn; 
Dus eigenlijk was het dik voor mekaar, 
Toch ging er iets mis in ’t begin. 
 

Z’n zusje was gamer eerste klas  
En z’n broertje een oudere Nerd; 
Maar ik zeg u al lijkt het alles okay,  
Toch is er iets ergs gebeurd. 
 

De gebruikersnaam was geen probleem, 
Dat was in zijn geval Janssen; 
In ’t ziekenhuis was de Wifi ook goed, 
Dus hij had prima kansen. 
 

Maar u weet in ons allen bevindt zich  een chip, 
Met een activeringscode; 
Vroeger heette dat ziel of geest, 
Toen geloofden we nog in de goden. 
 

Dus mensen let op als uw baby komt, 
Bewaak het wachtwoord en code; 
Die krijgt u slecht één keer opgestuurd 
Volgens de allernieuwste methode. 
 

Lang leven de huidige nieuwe tijd 
Het is echt niet te voorkomen; 
Wij kunnen slechts vieren wat er komt, 
Het zijn onze voorouders’ dromen. 
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  INDIVIDUELE  INKOMSTENTOESLAG 
VOOR MEER MENSEN BESCHIKBAAR 

 De gemeenteraad heeft 13 juli 2017 besloten om de individuele inkomenstoeslag voor meer 
mensen beschikbaar te stellen. Vanaf 1 augustus 2017 komen gezinnen met een inkomen tot 
110% van de bijstandsnorm in aanmerking voor de toeslag. Tot 1 augustus is deze toeslag 
alleen beschikbaar voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. 
 

Als je heel lang van een minimum inkomen hebt geleefd  en het er niet naar uitziet dat je 
inkomen de komende tijd hoger wordt, dan wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Om deze gezinnen te ondersteunen verstrekt de Gemeente Roermond een 
jaarlijkse bijdrage: de individuele inkomenstoeslag. Met deze toeslag krijgen deze gezinnen een 
extra vergoeding waardoor zij beter in staat zijn om onvoorziene kosten te betalen. 
 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag? 
Iemand leeft al langere tijd van een laag inkomen 
Iemand komt voor de toeslag in aanmerking wanneer hij of zij  langere tijd van een laag 
inkomen heeft moeten leven.  
Onder een laag inkomen verstaat de gemeente een inkomen dat niet hoger is dan 110% van 
het sociale minimum. Hierbij maakt het niet uit welk inkomen dit is. Dit kan een inkomen zijn 
uit werk, inkomen als zelfstandige of een inkomen bestaande uit een uitkering. 
De hoogte van het sociale minimum kan per gezinssituatie verschillen. Voor alleenstaanden of 
alleenstaande ouders gaat het dan om een inkomen dat niet hoger is dan ongeveer € 1.000,-. 
Voor gehuwden geldt een bedrag van ongeveer € 1.450,-. Het gaat hier om netto bedragen 
zonder vakantiegeld.                               
Iemand heeft niet de beschikking over ander vermogen 
Wanneer iemand voldoende spaargeld heeft, komt hij of zij niet in aanmerking voor de 
individuele inkomenstoeslag. Een deel van het spaargeld hoeft niet te worden gebruikt. Dat is 
voor alleenstaanden € 5.940,- en voor gehuwden en alleenstaande ouders € 11.880,-. Er wordt 
niet alleen naar het spaargeld gekeken maar ook naar het vermogen in de vorm van 
bezittingen zoals bijvoorbeeld een eigen huis, een duurdere auto of dure sieraden. 
Het ziet er niet naar uit dat het inkomen de komende tijd hoger wordt 
De toeslag is alleen bedoeld voor mensen waarvan de verwachting is dat het inkomen in de 
toekomst niet hoger wordt. Als iemand bijvoorbeeld mogelijkheden heeft om door werk het 
inkomen te verhogen, komt hij of zij niet in aanmerking voor de toeslag. 
 

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag? 
De individuele inkomenstoeslag wordt één keer per jaar verstrekt. De hoogte van de bijdrage is 
afhankelijk van de gezinsvorm. Zo bedraagt de bijdrage voor: 
- een alleenstaande € 378,- 
- een alleenstaande ouder € 489,- 
- gehuwden € 540,-. 

 

Hoe kan de individuele inkomenstoeslag worden aangevraagd? 
De toeslag kan worden aangevraagd door een afspraak te maken met de afdeling Sociale Zaken 
via het telefoonnummer 14 0475. De afdeling Sociale Zaken is gevestigd in het Stadskantoor op 
het Kazerneplein, tegenover de bioscoop. 

Bron: Gemeente Roermond 
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In 2016 is de hoogte van de tegemoet-
koming € 100,-. Vanaf 1 januari 2017 heeft 
de gemeente de tegemoetkoming verhoogd 
naar € 200,- per kalenderjaar. 
 

Wethouder Smitsmans: ‘Uit recent 
onderzoek van het Nibud blijkt dat de 
zorgkosten voor chronisch zieken en mensen 
met een beperking de afgelopen 5 jaren zijn 
gestegen.  Tot en met 2016 was de hoogte 
van de tegemoetkoming € 100,- per 
kalenderjaar. Gelet op de gestegen 
zorgkosten in de afgelopen 5 jaar wil het 
college de tegemoetkoming verruimen en 
stimuleren dat meer zieken en 
gehandicapten gebruik maken van de 
meerkosten-regeling’. Daarom heeft het 
college besloten om de tegemoetkoming 
met ingang van 2017 te verhogen naar € 
200,- per kalenderjaar. 
 

Mensen met een chronische ziekte of een 
beperking hebben vaak extra kosten door 
hun aandoening. Enkele voorbeelden van die 
kosten zijn: het verplicht eigen risico, extra 
beddengoed, extra waskosten, hoger 
energieverbruik en hoge eigen bijdragen 
voor medicijnen. 
 

De gemeente Roermond heeft een eigen 
regeling voor mensen met allerlei soorten 
(meer)kosten die zij als gevolg van hun 
chronische ziekte of beperking hebben. Deze 
tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die: 
• in de gemeente Roermond wonen; 
• chronisch ziek of gehandicapt zijn; 
• extra kosten hebben vanwege hun 

ziekte of beperking en die niet vergoed 
worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aanvragen tegemoetkoming 
De tegemoetkoming kan jaarlijks aangevraagd 
worden. Let op: de aanvraag heeft altijd 
betrekking op kosten die gemaakt zijn in het 
voorafgaande kalenderjaar! Mensen die in 
2016 de tegemoetkoming ontvangen krijgen 
in 2017 het aanvraagformulier automatisch 
toegestuurd. Zij hoeven dus zelf hiervoor 
geen actie te ondernemen. 

 
Voor vragen of het 

 indienen van een aanvraag 
 kunnen mensen  op  
 werkdagen tussen 9.00 en 
 17.00 uur terecht  bij de 
 afdeling Sociale Zaken, 
 team Wmo van de 
 gemeente Roermond, 
 bereikbaar op 
 telefoonnummer 14 0475. 

 
Bron: Gemeente Roermond 

Verhoging tegemoetkoming kosten  
chronisch zieken en gehandicapten  

 

      
  

 
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  
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 Even er tussenuit? Deur op slot en licht aan! 
 

Gemeente en politie willen het aantal woninginbraken in Roermond 
 terugdringen. 

 

 Wat doen wij tegen woninginbraken? 
Uw veiligheid vinden wij als gemeente erg belangrijk. Samen met diverse 
partners zoals politie en woningcorporaties, werken wij aan een veilige 
woonomgeving voor de inwoners van Roermond. Dat doen we niet alleen 
tijdens deze campagne. We zorgen standaard voor goede verlichting in de 
wijken en we snoeien de struiken. Dit geeft goed zicht op woningen en dat 
schrikt inbrekers af. Ook onze medewerkers van Stadstoezicht surveilleren 
geregeld op straat. 
 

Wat kunt u zelf doen om het de inbreker moeilijk te maken? 
Zorg voor een veilige woning. Tijdens vakantie, maar ook als u ’s avonds 
even weg bent. Dus: avondje weg? Deur op slot en licht aan! 

• Licht aan. Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en 
vergeet de buitenlamp niet. Een inbreker staat niet graag in het licht. 

• Deur op slot. Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.  

• Waakzame buren. Laat uw buren weten dat u even weg bent; zij kunnen dan een 
oogje in het zeil houden. 

 

Goede verlichting voorkomt inbraken 
 

Licht zet inbrekers in het zicht: ze hebben er een hekel aan! Gaat u ’s avonds weg, laat dan 
altijd een lamp aan. Bent u de hele dag afwezig, gebruik dan een tijdschakelaar op een of meer 
lampen. Vergeet de buitenlamp niet. Als uw woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat 
af. Niet thuis, licht aan! 
 

Hang- en sluitwerk op orde 
Een deur of raam met een slecht slot? Dan heeft een inbreker maar  
15 – 30 seconden nodig om binnen te komen. Een koud kunstje,  
zeker als u niet thuis bent. Zorg daarom voor deugdelijk hang- en  
sluitwerk op al uw ramen en deuren. Ook op de bovenverdieping,  
zeker als deze makkelijk te bereiken is door bijvoorbeeld een  
uitbouw of erker. Breng een speciaal slot aan op de inbraak- 
gevoelige schuifpui. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen  
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (leer meer hierover in de  
flyer. 
 

Veilig wonen 
Wacht niet tot het te laat is, maar ga zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed 
beveiligde woning én uw oplettend gedrag zorgen voor maximaal 90 procent minder kans op 
een inbraak. De  Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven die door het hele land zijn 
gevestigd, helpen u hier graag bij. 

Bron: Gemeente Roermond 
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NATUURLIJK De Donderberg! (43) 

VAN ALLES WAT…. 
 
Iemand zei: “het is een mooie zomer tot 
nu toe, maar er is altijd zoveel wind! Dat 
was vroeger niet”. En als je dan in het 
collectief geheugen van de Donderberg 
gaat spitten, (waarvan elke morgen een 
aardige doorsnee zich in de 
Ontmoetingsruimte bevindt, dus dat is 
goed te doen!) lopen daar de meningen 
toch ook weer zeer over uiteen. Van : “dat 
was altijd al” tot ”je hebt gelijk, maar…”. 
Het is boeiend lieve Donderbergers hoe 
wij gewoon met de Tijd meekabbelen – er 
zit niks anders op nietwaar – en er dan 
eindeloos al gaande onze eigen prachtige 
interpretaties aan geven terwijl niemand 
het eigenlijk weet!  
 

Maar goddank hebben onze kinderen tot 
nu toe ook nog mooi weer, want even 
dachten we dat het verdorie al allemaal 
was opgegaan aan de vroegere vakanties 
in de rest van het land. We moeten nog 
een paar weken dus kom op Donar - de 
“God van de Donder(berg)” die nog steeds 
in bronzen glorie recht voor de Donderie 
staat - , effe doorpakken nog!  
 

Het is trouwens elk jaar weer verbazend 
hoe na de langste dag – rond 21 juni – de 
natuur onmiddellijk alweer begint af te 
takelen, naar herfst te ruiken, de dagen 
worden met een  noodgang korter. ’s 
Avonds en ’s morgens, je merkt het 
onmiddellijk.  
 

De planten zijn over het algemeen over 
hun uitbundigste bloei heen, er komen 
steeds meer luizen, het kraakt links alweer 
in de natuurvoegen en rechts leggen er al 

       

Ik had dit jaar voor het eerst slakken op 
mijn balkon. Dat neem je denkelijk mee in 
de plantjes die je bij het tuincentrum 
koopt. Of hoe kan dat anders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooral op m’n Afrikaantjes hebben ze het 
gemunt en ze laten zich alleen in de 
morgen zien als ik water geef. Dan werp ik 
ze met één agressieve zwaai over het hek 
de vallei in, 8 verdiepingen lager. Ik heb 
zomaar het idee dat slakken dat gewoon 
overleven. Dat lijfje lijkt me zo veer-
krachtig! U leest het: een schuldgevoel ligt 
op de loer. Nou dat werd deze week tien 
keer erger toen ik per ongeluk op het terras 
van de Ontmoetingsruimte het mooie 
huisje van een slak vertrapte: alla! waar 
gaat het over, maar het was nog bewoond. 
De slak kwam onmiddellijk uit de door mij 
veroorzaakte ruïne naar buiten en kroop 
verder met het bouwval, wat zo goed als op 
één dakspant na volledig was verwoest, op 
zijn rug. Hij zag er ontzettend mooi uit, trok 
er zich niets van aan zo te zien.  
 

Onvoorstelbaar wat een wonder van  
knutselscheppingskunst is zo’n slakje 
eigenlijk: zó mooi: doorschijnend, licht, 
roze, beige van kleur en zó soepel! Kunnen 
wij wat van leren: als ons huis in puin zou 
liggen reageren we vermoedelijk wel 
anders. Tsja, mensen….  
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Het zijn een soort bewijzen van: “jaja wij 
zijn er wel degelijk op jullie Donderberg!” 
G(eh)aai(d)e rakkers. Echte rovers ook.  
 

Ik zal er een plaatje bij doen en dan moet u 
’s opletten. De vele wonderen van deze 
wijk waar we achteloos aan voorbijgaan…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             © hans vas 
 

Intussen vraag ik me toch af welke overle-
vingskansen een slak met één vijfde huisje 
nog heeft (En nu niet allemaal gaan 
reageren met dat ik dat op internet kan 
vinden hè!) 
 

Hoe staat het trouwens met de  
Vlaamse gaaien-stand in uw tuin?  
De WAT? Zegt u nu.  
Ja beste mensen, die zitten wel  
degelijk ook op de Donderberg  
en waarschijnlijk meer dan wij  
denken. Ze hebben zo’n geheim- 
zinnige levenswijze dat je ze  
meestal niet ziet. Met hun prach- 
tige beige pak en die paar blauwe  
veertjes aan hun vleugels. Alleen  
dáárvoor al.  
 

Ik heb een potje met een aantal  
van die veertjes op m’n bureau  
staan. In de plantsoenen vonden  
we ze wel eens. 
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We zijn er niet op gemaakt  
om alles alleen te doen 
 

Freke Spijkers 
Coördinator Buurtgezinnen.nl in de gemeente Roermond 
 

De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond 
kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden 
geplaatst. In diverse plaatsen in Nederland is deze stichting inmiddels actief waaronder 
in de gemeente Roermond. Freke Spijkers treedt hier op als coördinator en brengt 
vraag- en steungezinnen bij elkaar. 
 

Wat houdt Buurtgezinnen.nl in? 
“Via Buurtgezinnen.nl verbinden we overbelaste gezinnen met gezinnen uit de buurt die 
willen helpen. Elk gezin kan overbelast raken door allerlei oorzaken waar je niet altijd 
controle over hebt. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, problemen op het werk, een scheiding, 
financiële problemen of langdurige stress. Soms vragen al die afzonderlijke dingen heel 
veel van ons en dat terwijl we al zo veel ballen in de lucht moeten houden. In de Westerse 
cultuur zijn we een beetje verleerd om elkaar om hulp te vragen en een eigen netwerk om 
op te steunen is niet zomaar meer vanzelfsprekend. Daar wil Buurtgezinnen.nl 
verandering in brengen.”  
 

Wie is Freke Spijkers?  
“In de eerste plaats ben ik trotse moeder van mijn dochter en mijn zoon. Het mooiste wat 
mij ooit gegeven is! Maar ook ik ervaar dat opvoeden soms best pittig is en dan prijs ik me 
gelukkig dat ik het niet alleen hoef te doen.  
Ik werk als therapeut in mijn eigen praktijk “Het Kind Centraal Limburg’. Daar merkte ik 
dat mensen soms in een gat vallen. Dus toen ik op een dag na wat online zoekwerk op 
Buurtgezinnen.nl stuitte dacht ik: “Dat is het.” Laagdrempelige hulp van gezinnen voor 
gezinnen, niet op therapeutische basis maar op basis van gelijkwaardigheid. Voor de lange 
termijn en gericht op wederzijds vertrouwen. Toen ik met Buurtgezinnen.nl in contact 
kwam, waren ze nog niet actief in Roermond en dus ben ik meteen gaan lobbyen bij de 
gemeente. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat Buurtgezinnen.nl nu voor alle 
gezinnen in de gemeente Roermond beschikbaar is.  
En daar ben ik heel blij mee. Hoe mooi is het om de verantwoordelijkheid samen te 
dragen? Dan is het minder zwaar en daar hebben de kinderen op hun beurt ook weer 
profijt van. Daarbij krijgt het kind een extra plek waar hij aandacht krijgt en veilige, warme 
relaties opbouwt met volwassenen. Heel belangrijk en onmisbaar voor de ontwikkeling 
van kinderen. Deze combinatie maakt Buurtgezinnen.nl wat mij betreft heel waardevol.” 
 

Componisten Braderie  
Op 23 september zal om 12 uur de officiële start worden gegeven van Buurtgezinnen.nl  
in Roermond door wethouder Smitsmans. Komen jullie taart eten? 
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Een traditie in ere hersteld! 
Kloosterhof bestaat 250 jaar en dat willen wij vieren met een Oogstfeest anno nu! 
  

Wie herinnert zich de Schuttersfeesten, Oogstfeesten en het Frühshoppen niet, die groots 
werden gevierd op de boerderij!  
  

Op zondag 10 september 2017 vieren wij dat Kloosterhof 250 jaar bestaat en 
laten wij de oude tijden herleven op de monumentale carréboerderij.  
 

Om 10:00 uur beginnen we traditioneel met een Heilige Mis in de gerenoveerde Koesjtal, 
met als voorganger Pater Rector Weerkamp. 
De H. Mis zal muzikaal worden opgeluisterd door De Kwirzèngers. 
  

Bij een goed Oogstfeest en Frühshoppen hoort een Boerenmarkt!  
Vanaf 11.00 tot 18.00 uur zijn er diverse oude ambachten, streekproducten en oude 
landbouwwerktuigen te zien op en rond de boerderij; een gezellige markt op het 
buitenterrein, “onger de sjop” en in de wei.  
  

Uiteraard is er ook voor de jeugd van alles te doen. Onder andere zal “Lila Violet” van 
11.00 uur tot 12.30 uur haar opwachting maken. Om 13.00 uur is er poppenkast en vanaf 
15.00 uur kan er met de dieren van “het Roerweike” geknuffeld worden. 
De hele middag kunnen de kids lekker ravotten in en rond de boerderij!  
  

Op de binnenplaats hebben we een geweldige bühne gemaakt waar een keur aan 
muzikaliteit de revue zal passeren. De hele dag livemuziek: Koren, een troubadour, blaas- 
en accordeonmuziek uit  Asenray en Melick en als afsluiter hebben we een geweldige 
band die oude tijden doet herleven: de Blueboyz!   
  

Voor meer informatie kunnen jullie kijken op onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/kloosterhofroermond 
  

Wij hopen jong en oud op 10 september te mogen begroeten.  
De entree is gratis! 
  

Groetjes, 
  

Carin Cox en Patrick Bekkers 
Kloosterhof, Kloosterweg 95, 6044 XX Roermond 
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Onze wijk is rijk aan organisaties, 
verenigingen, groepen, clubs, initiatieven 
en voorzieningen. Voor iedereen is er wel 
een hokje. De eigenaars van deze ‘hokjes’ 
zijn bewoners van onze wijk. Het is het 
cement dat de Donderberg bij elkaar 
houdt. Sommige zijn ontstaan in het 
verleden en hebben een oude traditie, 
zoals de carnavalsvereniging maar er zijn 
ook nieuwe, van de nieuwe bewoners. Er 
zijn hokjes met gesloten deuren en hokjes 
met juist open deuren.  
 
Hoe toegankelijk zijn de hokjes? Er is veel 
te zeggen voor dat de deuren niet open 
staan voor iedereen. Soms kan het goed 
zijn om je met gelijkgestemden een tijdje 
terug te trekken op je eigen bolwerk. 
Hokjes geeft een vorm van bescherming 
en het versterkt je identiteit. Je hoort 
ergens bij.  

Als voorbeeld: de schaakclub trekt mensen 
aan die willen schaken. Daar is niks mis 
mee. Om die te mengen met voetbalspelers 
of mensen die willen line-dansen lijkt mij 
niet handig. Maar wordt er wel gekeken of 
er potentiële schakers zitten onder de 
nieuwe bewoners op de Donderberg en 
worden die nadrukkelijk uitgenodigd? Dat 
geldt natuurlijk net zo goed voor clubs met 
een migranten-achtergrond. Eénmaal per 
jaar open huis houden, werkt alleen maar 
het onderscheid in de hand. Dan ben je op 
bezoek, leuk, maar het is geen uitnodiging 
om deelgenoot te worden. 
 

De beslotenheid is zeker niet altijd de 
opzet. Het is eerder een vorm van 
nonchalance; niet bij stil staan, of natuurlijk 
zijn die welkom maar willen ze dat wel? 
Hoe open staan sommige ‘hokjes’? Open 
voor ouderen of jongeren, vrouwen of juist 
mannen en mensen met een andere 
seksuele geaardheid? 

Het donderbergse carnavalsgezelschap “De Tonnenclub” 
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  Denk eens aan sportclubs. Het woord 
tolerant wordt veel gebruikt maar dat 
woord zegt dat die ‘andere’ mensen wel 
getolereerd worden. Dan volgt al snel dat 
zij zich wel moeten aanpassen. Aanpassen 
aan wie? Wie of wat is de norm? Is het nu 
juist niet leuk dat wij in een wijk leven met 
mensen met verschillende achtergronden. 
Je moet er toch niet aan denken dat wij 
allemaal hetzelfde zouden zijn. Wij zijn 
allemaal gelijkwaardig maar dat is gelukkig 
iets totaal anders dan gelijk aan elkaar. 
 

Mijn pleidooi is niet dat wij van die hokjes 
af moeten, zeker niet. Maar misschien 
moeten wij ook nieuwe hokjes bedenken. 
Hokjes waarvan de deuren wijd open staan 
voor iedereen.  
 

Het gaat er mij om dat wij eens nadenken 
over wie wij insluiten en wie wij onge-
merkt en vaak onbedoeld uitsluiten van 
deelname aan ‘ons hokje’. Dan wordt het 
wonen op de Donderberg nog plezieriger. 
 

Een Donderberger* 
 
 

*De naam van de auteur is bij de redactie bekend.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 

 

BLOEMTAPIJT 2017 
 

Traditiegetrouw wordt aan de Kapel in het 
Zand in Roermond elk jaar het “BESJLOET” 
gevierd : de afsluiting van het 
bedevaartseizoen. 
 

Ter gelegenheid daarvan hebben de 
vrijwilligers weer een Bloemtapijt gelegd ; dit 
kan worden bezocht van zaterdag 9 tot en 
met donderdag 14 september a.s. 
Dit jaar is het onderwerp: DE VERBORGEN 
SCHATTEN VAN ONZE KAPEL. 
 

Gratis openstelling van 10 tot 17 uur in het 
Kruiswegpark aan de Parklaan waar in het 
weekend ook een devotionalia - kraam zal 
staan. Een vrijwillige donatie wordt op prijs 
gesteld. De kapel is s’middags open vanaf 14 
uur zodat u de verborgen schatten in de kerk 
zelf ook kunt gaan bewonderen. 
Een fietsenstalling en een toilet zijn 
aanwezig. 
 

De leden van  
De Werkgroep  
Bloemtapijt  
heten u van  
harte welkom 
en wij geven  
graag uitleg bij de twaalf bloembedden. 
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WIJKCOACHES!! 

Danny is in 1974 in Roermond komen 
wonen. Na de Tweede Wereldoorlog brak 
in Indonesië een burgeroorlog uit. Zijn 
vader werd vermoord, hun huis werd in 
brand gezet en na een tijd in een internaat 
de hebben gewoond, besloot zijn moeder 
om naar Nederland te vluchten. Via 
Valkenburg en Reuver vond Danny 
uiteindelijk een vaste woonplaats in 
Roermond waar hij samen met zijn vrouw 
een toekomst kon gaan opbouwen. 
 

Hij is nu meer dan 10 jaar vrijwilliger voor 
de Donderberg en dan voornamelijk de 
Componistenbuurt, waar hij zelf ook 
woont. Hij was nog een puber toen hij zelf 
moest vluchten en weet nog goed hoe het 
zijn leven op zijn kop zette.  

Zodoende snapt hij de mensen in de wijk 
heel goed, de meesten zijn ook van een 
andere nationaliteit. Toch woont hij graag 
in de Componistenbuurt en wil hij via het 
vrijwilligerswerk bijdragen om de wijk 
schoon een leefbaar te houden. 
 

Zo is hij onderdeel van het buurt preventie 
team en loopt regelmatig met zijn collega’s 
door de wijk om te zorgen voor meer 
veiligheid. Dit werpt zijn vruchten af want 
het aantal inbraken is al een stuk gedaald. 
Ze doen iets meer dan dit. Als er bv een 
garage openstaat, melden ze dat even bij 
de bewoner en als er zwerfvuil ligt, melden 
ze dat bij de gemeente. Ze zijn ook een 
aanspreekpunt voor de bewoners. Door de 
gele hesjes zijn ze makkelijk te herkennen 
en aan te spreken. In zo’n gesprek gebruikt 
Danny de handvaten die hij heeft geleerd in 
de cursus voor wijkcoach. 
 

Danny zit ook in de organisatie van de 
jaarlijks braderie die op burendag  
plaatsvindt. Dit jaar is dat 23 september. 
Ondanks dat het veel werk vooraf is en de 
dag zelf zeer vermoeiend, geniet hij hier 
met volle teugen van. ‘Zien hoe de mensen 
een gezellige dag hebben, lachen met 
elkaar en plezier maken, dat is waar ik het 
voor doe. Het samenzijn, de mensen met 
elkaar verbinden, is het mooiste dat er is.’ 
 

In deze reeks interviews maken we kennis met wijkcoaches vanuit het project Ontdek je 
(Wij(k)kracht. Het project Ontdek je (Wij(k)kracht  heeft als doel om vrijwilligers op de 
Donderberg met kennis en vaardigheden te versterken. De deelnemers aan de cursus 
van afgelopen zomer zetten zich nu bewust in voor mensen in de wijk Donderberg.  
Zij willen bewoners als vrijwilliger werven en bewoners/vrijwilligers ondersteunen bij  
vrijwilligerswerk. Door het doen van vrijwilligerswerk neem je actief deel aan het leven 
op de Donderberg en zet je een stap op de participatieladder. Doordat er via dit 
wijkblad kennis wordt gemaakt met wijkcoaches zullen ze herkenbaar zijn als coach 
voor de Wijk De Donderberg. 
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  De cursus die hij volgde, heeft gezorgd 
voor meer zelfvertrouwen bij Danny zelf en 
dat wil hij graag doorgeven aan de 
bewoners. Maar het allerbelangrijkste wat 
hij wil doorgeven is, ‘Samen sta je sterk! 
Laten we er samen voor zorgen dat de 
Componistenbuurt een buurt is waar de 
mensen trots op zijn. Zorg dat het netjes 
blijft, dat is al de eerste stap. Dat kan je 
doen door te zorgen dat je voortuin er 
netjes uit ziet want dat doet al een stuk 
vriendelijker aan en dus ook geen vuilnis 
overal neergooien. Als onze wijk schoner is 
zal het ook fijner zijn om te leven. Samen 
kunnen wij dat!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danny wil zoveel als mogelijk de positieve 
sfeer terugbrengen in de wijk en het liefst 
in alle wijken die horen bij de Donderberg. 
Want alle wijken hebben dezelfde dingen 
waar ze mee zitten en kunnen elkaar 
versterken. ‘Het is jammer dat de 
Donderberg als vier verschillende wijken 
wordt gezien en niet als één geheel. Samen 
kunnen we zoveel mooie dingen bereiken 
die je alleen niet kan.’ 
 
Geschreven door:  
Wendy van den Berg 
 

 

 

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 

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 
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Heeft u als buurtbewoner behofte 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. 
 
 

Woonzorg Brigade / Burenhulp 
Donderberg 

 
In het Wijkblad staat ook steeds onze 
advertentie, zoals hier links. Dit keer 
willen wij daar extra aandacht voor 
vragen. 
 
Wij denken dat we meer bewoners van 
de Donderberg  kunnen helpen. Wij 
denken dat er veel méér hulpvragen zijn 
dan wij krijgen. 
Kom eens bij ons langs voor een kopje 
koffie en wie weet kunnen wij u helpen: 
elke donderdag van tien tot drie uur in 
“de Donderie”. 
Of bel of mail ons! 
 
Voor sommige vormen van hulp zoeken 
we ook nog vrijwilligers. Laat s.v.p. wat 
van je horen als je misschien interesse 
hebt. Kom bijvoorbeeld eens langs. 

Laat je horen als het nodig is! 

Doe ook mee, s.v.p.  
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Zes jaar was ik en (meestal) een lief, klein, 
gehoorzaam meisje, behalve die ene dag 
die mij tot op de dag van vandaag 
achtervolgt. 
 

Een zonnige zondagmorgen; ik vroeg aan 
mijn moeder of ik buiten mocht gaan 
wandelen met mijn kleine zusje van twee. 
Tegenwoordig zou dat ondenkbaar zijn, 
een kleuter die alleen gaat wandelen met 
een peutertje van twee. Maar in die tijd – 
praktisch geen auto’s, zeker niet op 
zondagmorgen, optimale sociale controle – 
kon dat absoluut geen kwaad, dacht mijn 
moeder. 
 

Onderweg kwam ik Willie van Zwol tegen, 
een klasgenootje en vriendinnetje. 
“Oh wat een schattig kindje” riep Willie 
van Zwol. (Mijn zusje had een kop vol witte 
krullen en enorme blauwe ogen, iedereen 
was op slag verliefd op haar) “mag ik met 
haar wandelen en mee naar huis nemen 
alsjeblieft?” “Dat mag wel even, maar 
alleen als je mij jouw kauwgom geeft” ik 
zag mijn vriendinnetje verzaligd op zo’n 
lekkere, zoete, roze kauwgom kauwen.  
 

Nou dat was goed, de kauwgom wisselde 
van mond en mijn kleine zusje van eigenaar 
Ik vond het een goede ruil en kwam vrolijk  
kauwgom kauwend thuis zonder Geertje.  
“Wao hebs dich ôs Geertje gelaote, wao is 
ôs Geertje” riep moeder in paniek.”   
“Geruild veur eine kauwgom, maar allein 
veur te liëne huur.”  
 

Moeder in alle staten naar buiten, daar 
kwam moeder van Zwol haar al tegemoet 
met een krijsende Geertje in de wandel-
wagen. 
 

Wat met de kauwgom gebeurd is weet ik 
niet meer, of ik straf heb gekregen ook 
niet. Wel drong het tot me door dat ik 
nooit mijn kleine zusje had mogen ruilen 
voor een kauwgom, zelfs niet al was het 
maar om haar even uit te lenen. 
En, zoals ik al schreef, tot op de dag van 
vandaag achtervolgt het mij, bij elke 
familie bijeenkomst komt het wel een 
keer ter sprake:  “Willie heeft haar kleine 
zusje geruild voor een tweedehands 
kauwgom”. 
 

       ©  Willie de Kubber-Verheijden 

 

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. 
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  En zo hebben we dan sinds vrijdag 14 juli ons 
eigenste regenboogtunneltje. “Warrior” 
omdat het heel wat vechtlust heeft gekost 
om het tenslotte voor elkaar te krijgen en 
dan nu weer om het goed te houden want 
mensen die al dit moois vervolgens alleen 
weer willen vernielen zijn er ook. Tot nu toe 
hebben de kunstenaars elke morgen de 
schade van de nacht, als er weer vandalen 
zijn geweest, moeten herstellen. En ik maar 
vragen of ze nog binnen het budget bleven, 
terwijl ze net weer terug waren van nieuwe 
verf halen… Vandaag, een dag later, zal de 
coating worden aangebracht en dan is het 
wel wat makkelijker schoon te maken 
tenslotte, maar lieve mensen, laten we er 
gewoon vanaf blijven, het werk van onze 
buurgenoten met de kunstenaars 
respecteren en het toejuichen dat er nu zo’n 
fleurige vrolijke doorgang ligt in plaats van 
de asgrauwe dreig-grot die het eerst was.  
 

Goed, we hebben het dus over het 
fietstunneltje tussen de Donderberg en 
Hoogvonderen zeg maar, waar we al vaak in 
dit blad aandacht aan gaven. Ik weet nog dat 
het gebouwd werd vele jaren geleden. Het 
kwam middenin het bouwland te liggen want 
er was nog làng geen A 73. Maar de 
wegenbouwers gingen eerst de 
tunnelelementen e.d. in dat tracé bouwen. 
Voor leken volledig onlogisch want als u en ik 
dan later de weg gingen  
 

aanleggen, lagen die tunneltjes e.d. 
gegarandeerd een meter teveel naar links of 
zo. Dat overkomt die vakmensen natuurlijk 
niet…(of ze vertellen het ons niet en schuiven 
gewoon wat… ) Je kon ook dit betonblok niet 
al ‘n tunneltje herkennen, want er was geen 
weg onderdoor en sowieso was de onderkant 
er nog niet: slechts de betonnen overkapping 
werd gemaakt. Ik weet nog onze opperste 
verbazing toen het tenslotte een tunnel bleek 
te zijn, toen ie werd afgegraven, aangesloten 
op de rest van het inmiddels aangelegde 
tracé. Het was een TUNNEL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drommen mensen verzamelen zich deze 
middag bij de feestelijke opening. Logisch 
want er is wijd en zijd verteld dat het NU het 
moment is. “Zo doen we dat op de 
Donderberg!” Nou vergeet het: dat wijd en 
zijd klopt wel, maar die opkomst..... Mag de 
pret natuurlijk weer ’s niet drukken, al is het 
bijna cynisch dat deze ‘’Zo doen we dat” 
spreuk ook hier in het tunneltje groots staat 
uitgemeten op de regenboogkleuren. Harde 
zwoegers die het mogelijk maakten (erg lastig 
te beschilderen ook zo’n “kromme tunnel” zo 
bleek), van Wel.kom, de Gemeente, de 
kunstenaar Jasper en z’n maatje Gart, Jeroen 
die er stage liep en de Donderbergse jeugd 
die eraan mee deed: hartstikke bedankt voor 
heel dit blije resultaat en op naar het 
volgende project! 

© hans  vas 
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Dhr. Sherman Wilkens werkte bij een 
interieurmaker voor auto’s. Op een dag 
nam hij (zelfgemaakte) loempia’s mee 
voor zijn collega’s die vonden het zo lekker 
dat zijn baas zei…..je moet voor de deur 
een kraam neer zetten en dit verkopen.  
Zo gezegd zo gedaan maar alleen 
loempia’s vond hij niet genoeg en maakte 
ook saté. Later dacht hij ik kan er best mee 
op een markt gaan staan en dit deed hij en 
wel in februari  2016 in Eindhoven. Toen 
hij John Kaak tegen kwam en zei wij gaan 
op de Donderberg een markt beginnen is 
dat niks voor jou, zei hij meteen ja. 
 

Als je Sherman zo ziet dan moet je meteen 
aan de term “Wax in en Wax uit” van de 
film Karate Kid denken…..het is dan ook 
niet zo gek dat zijn klanten hem Mister 
Miyagi gingen noemen. Haha onze jongen 
van de Kemp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar dat zit wel goed met Mister Miyagi, 
hij zoekt zijn eigen ingrediënten bijeen en 
maakt alles zelf. Of het nu Saté, Loempia 
of Nasi Rames is ….. geen probleem en hoe 
meer klanten hoe meer verschillende 
dingen hij gaat maken. Omdat hij dit alleen 
doet begint hij donderdag al met maken 
van zijn producten voor “de Markt”. Vaak 
is hij tot ver in de nacht bezig maar dan is 
het ook wel echt vers!!! 
 

Als ik hem vraag wat hij van de Markt vindt 
dan geeft hij aan dat het jammer is dat de 
mensen mopperen dat er zo weinig staat 
maar dat ze er niet kopen!!! Hoe moet een 
markt dan overleven……dus mensen koopt 
op de markt anders zijn we Mister Miyagi 
kwijt. 
 

Ze hebben nu met de overgebleven 
marktlieden een groep gevormd die zelf de 
kramen halen en brengen en proberen om 
het toch heel gezellig te maken bv. door 
elke keer iets extra’s te doen ….. 
springkussen of ballonen mevrouw. Maar 
zonder bezoekers kunnen ze niet. Hij hoopt 
dan ook dat na de verbouwing van het 
parkeerplein ze een vaste plek krijgen om 
te staan, bv bij de apotheek ging het beter 
als nu. 

          © diana bolk 
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RaI brengt antillianen en 
nederlanders samen

Het nieuwe Roermonds Antilliaans 
Initiatief (RAI) wil een brug slaan 
tussen Antillianen en Nederlanders. 
Initiatiefnemer Carla Gomez: “Als je 
wilt integreren, is het belangrijk dat je 
elkáár leert kennen. Daarom organise-
ren we niet alleen bijeenkomsten voor 
mensen uit onze eigen gemeenschap. 
Maar vooral ook activiteiten voor 
mensen die nieuwsgierig zijn naar 
onze Antilliaanse cultuur. De kinder-
middag op 9 september in Gotcha is 
daar een mooi voorbeeld van.” 

Carla: “In Roermond wonen zo’n 450 
Antillianen, vooral op de Donderberg. 
Omdat we een Nederlands paspoort 
hebben, vergeten mensen dat we een 
andere achtergrond hebben. Toch 
hebben we echt een eigen cultuur en 
geschiedenis.” Met Empy Serberie en 
een aantal anderen werkt Carla aan 

RAI. Empy: “Door de Antilliaanse 
gemeenschap bij elkaar te brengen 
hopen we dat we elkaar de weg kunnen 
wijzen naar voorzieningen, organisa-
ties en instanties. Elkaar bewust te 
maken van onze rechten en plichten. 
En daarbij ook anderen kennis te laten 
maken met onze cultuur. Bijvoorbeeld 
met dans, muziek, eten en drinken.” 

Kindermiddag in Gotcha
Empy: “Met hulp van Wel.kom kunnen 
we onze eerste activiteit realiseren. 
Op 9 september staat Gotcha van 14 
tot 17u in het teken van kinderen én de 
Antilliaanse cultuur. Leuke spellen, 
dans, haarvlechten, een Antilliaans 
sprookje luisteren en natuurlijk smul-
len van Antilliaanse kroketten, kaas-
ballen en pastei. Alle kinderen uit de 
wijk zijn welkom. En hun ouders 
natuurlijk ook.”

RAI is volop in ontwikkeling. En
daarbij kunnen ze alle hulp gebruiken.

• Een eigen plek
Carla: “Helaas hebben we nog geen 
eigen plek in de wijk. Dat vinden we 
wel erg belangrijk, want dan 
kunnen we elkaar gemakkelijker 
ontmoeten. Weet je een geschikte 
plek waar we een of twee keer in 
de week een activiteit kunnen 
organiseren? Laat het me weten via 
telefoonnummer: 06-27 00 47 71.”

• Vrijwilligers
Empy: “Heb je bestuurservaring én 
tijd om RAI verder te helpen? Neem 
ook dan contact op met Carla via: 
06-27 00 47 71.”

Meer weten? 
Volg #RaI 
op Facebook.

GeZocht!
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Kinderen al op jonge leeftijd laten zien 
wat ze later allemaal kunnen gaan 
doen en hen vertrouwen geven in hun 
eigen talent. Dat is het doel van het 
project IMC Basis, dat sinds een jaar 
draait op basisscholen De Kasteeltuin 
en de Vincent van Goghschool. Drie 
leraren vertellen over hun ervaringen 
met IMC Basis.

Het landelijke project komt voort uit de 
IMC Weekendschool. Dit initiatief 
probeert een betere verbinding tussen 
het onderwijs en de maatschappij te 
maken, door sprekers in de klas te 
laten vertellen over hun werk. De twee 
basisscholen op de Donderberg zijn de 
enige scholen in Limburg waar IMC 
Basis nu in het onderwijsprogramma 
wordt aangeboden. Gert-Jan Marsman 
en Matty Beckers van de Vincent van 
Goghschool en Ankie Venner van De 

Kasteeltuin zijn alle drie enthousiast 
over de aanpak. “IMC Basis geeft 
leerlingen vertrouwen en inspiratie op 
een manier die je vaak niet met andere 
vakken bereikt”, vertelt Ankie. 

Verrassende samenwerking
De sprekers behandelen thema’s zoals 
politiek, ondernemerschap, architec-
tuur en journalistiek. Onlangs heeft 
bijvoorbeeld iemand van de Rabobank 
verteld over ondernemerschap. De 
leerlingen hebben daarna een bedrijfs-
plan opgesteld voor hun zelfbedachte 
bedrijf. Dit hebben ze in de laatste 
week van het schooljaar gepresen-
teerd. Ankie vertelt enthousiast: “Alle 
kinderen zijn gegroeid door dit project. 
Ze waren zenuwachtig voor de presen-
tatie maar ze helpen elkaar. De ene is 
goed in tekenen en mag het logo 
maken, de andere kan goed rekenen 

IMc Basis inspireert kinderen 
op de donderberg
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en stelt de cijfers op, een derde praat 
gemakkelijk en presenteert. Zo leren ze 
op jonge leeftijd al hun eigen talenten 
kennen en wat ze kunnen bereiken 
wanneer ze samenwerken. Bij andere 
vakken bestaat die ruimte niet.” Voor 
de sprekers is het interessant om te 
zien hoe betrokken en enthousiast de 
kinderen zijn. “Ze denken veel opener 
dan volwassenen. Omdat ze niet 
nadenken over regelgeving en realiteit, 
komen ze met verrassende ideeën. 
Het levert nieuwe inzichten op en vaak 
zijn de sprekers verwonderd over de 
openheid en gevatheid van de kinderen 
die ze ontmoeten”, aldus Gert-Jan.

Inspiratie
De kinderen worden geïnspireerd door 
de sprekers. Matty vertelt over een 
jongen die niet goed is in rekenen. “Hij 
zat vaak verlegen in de klas. Totdat er 
een spreker kwam. De jongen vond het 
interessant en sindsdien horen we 
meer van hem bij alle lessen. Dit effect 
verbaasde mij. De jongen ziet nu 
mogelijkheden en is gemotiveerd.” 
“Met het project gaat er een wereld 
open voor de kinderen”, zegt Ankie. 
“Een dierenarts als gastdocent kwam 
met een hondje. Een van de meisjes 
was bang voor honden. Na wat ge-
snuffel van het hondje vroeg ze of ze 

hem mocht aaien. Aan het eind van de 
dag waren ze dikke vrienden en nu 
durft ze honden vaker te aaien. Het 
project vergroot hun horizon. De 
kinderen realiseren zich door dit 
project dat je voor sommige beroepen 
heel lang naar school moet en dat 
willen ze niet allemaal. Maar ze willen 
bijvoorbeeld wel dierenartsassistente 
worden.”

Een plek in de samenleving
Elke donderdagmiddag besteden de 
leerlingen tijd aan IMC Basis. Op de 
Vincent van Goghschool is de keuze 
gemaakt aardrijkskunde en geschiede-
nis voorlopig te schrappen. “Uiteraard 
was deze keuze voor andere leraren 
wel schokkend”, vertelt Matty. “Maar 
nadat we hiermee van start zijn 
gegaan zagen ook zij de positieve 
resultaten. Het helpt kinderen uit de 
Donderberg een plek in de samen-
leving te vinden.” Ankie vult aan: “Ik 
hoop dat dit project vele jaren blijft 
draaien, maar niet alleen op de Don-
derberg. Dit is voor alle kinderen 
interessant.” Daar zijn de drie leraren 
het over eens. Ze zijn trots dat ze 
onderdeel zijn van het project en blij 
dat ze de mogelijkheid hebben de 
kinderen op deze manier te inspireren. 
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dondersgoed spul 
onze eigen ruilwinkel, repair-café en spel-o-theek

Toen Miriam Delissen hoorde over het 
idee van een ruilwinkel in haar 
Donderberg, was ze meteen enthousi-
ast. Maar ook ambitieus, want zou het 
niet leuk zijn om er dan meteen een 
repair-café en een spel-o-theek aan 
toe te voegen? Inmiddels is de groep 
enthousiastelingen uitgebreid en is 
‘Dondersgoed spul’ in oktober de 
eerste keer geopend voor de wijk. 

Volg #dondersgoedspul op 
Facebook voor de data en locaties!

Met gesloten beurs
Rashella Musahal is ook actief voor 
Dondersgoed spul. Ze legt haarfijn uit 
hoe Dondersgoed spul werkt: “In onze 
winkel kun je spullen die je zelf niet 
meer gebruikt, ruilen tegen spullen die 
je wel nodig hebt. Ook kun je er kleine 
spullen laten repareren. En je kunt er 
speelgoed lenen. Natuurlijk kun je ook 

iets laten repareren om vervolgens 
te doneren. Of als je iets nodig hebt, 
maar niets kunt ruilen, de spullen 
alsnog kunt krijgen in ruil voor 
vrij-willigerswerk. Er is veel mogelijk, 
zolang de beurs maar gesloten blijft!”

Op wisselende locaties
Miriam: “Bijzonder aan Dondersgoed 
spul is dat we niet één vaste locatie 
hebben, maar naar een aantal 
centrale plekken in de wijk toegaan. 
Zo zal de winkel in ieder geval in het 
KEC, Basisschool de Kasteeltuin en de 
Donderie zijn. We proberen de deuren 
eens per week te openen, telkens op 
een andere locatie, dag en tijdstip.”

Gezocht! 
Dondersgoed spul heeft al veel 
vrijwilligers, maar zoekt er ook nog. 
Rashella: “Denk aan handige harry’s 
voor het repair-café, mensen die de 
winkel willen bemannen, een adminis-
tratief medewerker en een chauffeur 
voor het vervoeren van de spullen. 
Interesse? Bel ons op 06-14 12 05 14 
of 06-42 25 40 33.”

Miriam, Sandra, Sami en Rashella werken 
met een groep andere vrijwilligers aan de 
opening in oktober.

Benieuwd naar hoe 
dondersgoed spul 
is ontstaan? 

Lees meer: 
www.donderbergroermond.nl/
actueel/dondersgoed-spul-
dondersgoed-initiatief
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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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DONDERBERGERS… 
Geld nodig voor een project 

in je straat of buurt? 
Informeer bij Wel.kom!! 



Vroeg of laat krijgt elke vrijwilliger in 
deze wijk daarmee te maken. Vroeg. 
Want het achtervolgt je vanaf het eerste 
begin. Nou geldt dat voor elke wijk en 
elke gemeente natuurlijk want 
ambtenaren zijn overal hetzelfde. En hun 
snelheid. Niet dus.  
 
Mijn moeder zou zeggen: “ze zijn zo vlug 
als gemalen poppenstront.” Het zijn net 
vrijwilligers eigenlijk. Stuk voor stuk 
schatten van mensen als persoon , in hun 
eentje, apart. Maar zet ze niet samen in 
een hok ( in hun geval heet dat dan “het 
Stadhuis”) want hun persoonlijke 
verwachtingen en beloftes en gouden 
bergen moeten dan samengaan met die 
van de rest en dan…. Het werkt erg 
demotiverend voor de echte vrijwilligers 
natuurlijk.  
 
Zo heb ik van nabij mogen meemaken hoe 
het elke jaar weer een drama is voor de 
mensen die onze schitterende en 
beroemde traditionele Koningsmarkt  
organiseren, het SDF,  de Stichting 
Donderbergse Festiviteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe dat elk jaar weer één grote helse klus 
is alles bij de gemeente voor elkaar te 
krijgen. Van de vergunningen tot en met 
de opening door de burgemeester of 
wethouders :  
 

alles blijft tot het laatste moment spannen. 
Tenslotte komt alles dan nèt nog goed en 
kunnen wij de markt weer genieten, maar 
moet dit zo? Je zou zeggen het is toch een 
fluitje van een cent: elk jaar komt dezelfde 
SDF weer met dezelfde vragen en dan is er 
toch al snel iets als een draaiboek wat je 
maar uit de kast hoeft te halen. Bij 
“gewone mensen” werkt dat zo… Wat dus 
betekent dat de SDF elk jaar weer verzucht: 
en dit was de laatste keer, dit doen we dus 
niet meer, we trekken dit echt niet meer. 
Dit jaar weer heb ik al gehoord en nu 
misschien definitief… Het zou een vreselijk 
gemis zijn: het is een brok Donderbergse 
traditie van jewelste dat je als gemeente 
toch koste wat kost op poten zou willen 
houden ZOU je zeggen… 
 
En dan nu maakt de braderie in de 
Componistenbuurt met burendag, ook al 
een traditie trouwens, zo ongeveer 
hetzelfde mee en anders wij wel in de 
Ontmoetingsruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben de toezegging dat we vier jaar 
door kunnen gaan, al zeker een half jaar 
geleden ontvangen. Wij blij. Maar ja, als er 
dan vervolgens geen geld komt, ook niet na 
eindeloos bedelen, dan krap je je toch wel 
achter je oren. 
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Het zal wel weer op het laatste moment 
goed komen omdat de één of de ander nog 
ergens een gevulde ouwe sok vindt in een 
obscuur hoekje van het Stadskantoor òf, 
nog erger want het maakt dat je er weer in 
gelooft tegen beter weten in, het komt 
gewoon allemaal goed uiteindelijk. DUS … 
waar heb ik het over.  
 
Toch vonden de hoofdredacteur en ik dat 
het Wijkblad er ook is om dergelijke dingen 
te delen. Niet speciaal te melden. Maar het 
is dan halve smart. Want gegarandeerd u 
maakt het ook mee zoals ik aan het begin 
al zei, als u uw nek voor deze mooie buurt 
uit gaat steken. Gedeelde smart dus.  
 
U bent gewaarschuwd. Met dank aan onze 
oude nog sokken breiende moeders… 
    

               © hans vas 
 

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!! 
 

https://www.facebook.com/Ontmoetingsruimte.Donderie
mailto:ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com
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KOM ONDERNEMEN 
IN HET BRUISHUIS! 
 

Nu TE HUUR aan de Saturnusstraat 14 
Bedrijfsruimte (12 en 28 m2) 
voor startende/kleine ondernemers  

 
 
Je loopt al een tijdje rond met het idee om een  
eigen onderneming te starten? Of je hebt al een  
eigen bedrijf en bent op zoek naar een andere  
ruimte? Dan is het Bruishuis aan de  
Saturnusstraat 14 de ideale plek voor jou! 
 

Grijp je kans 
Je ontmoet in het Bruishuis andere professionals,  
je deelt kennis en kunde en vult elkaars  
dienstverlening aan. De instapmogelijkheden zijn  
gunstig: de huurprijs (incl. wifi en nutsvoorzieningen)  
is laag en de opzegtermijn van het huurcontract is  
slechts één maand.  
 

Interesse? 
Heb je interesse in het huren van een ruimte,  
neem dan contact op met Roeland Cleuren, via  
telefoonnummer  06-22238304 of mail naar roeland.cleuren@wonenlimburg.nl.  
Of kijk op: www.youtube.com/watch?v=vFLsABzOTVk 
 



Cursus Tablet en Laptop 
najaar 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelf kleding maken?   

Ontspannen, snel en eenvoudig  leren omgaan met je eigen tablet of laptop, dan ben je 
bij Wel.kom aan het juiste adres. 
In 6 lessen leer je alles wat je nodig hebt om je tablet of laptop te gebruiken. We bieden 
drie verschillende cursussen aan.  
Elke cursus kost € 35,- 
 

Informatie en inschrijven: Stichting Wel.kom, Donderie, Donderbergweg 47, Roermond, 
telefonisch bereikbaar op nummer: 0475345135 en vraag naar Sefika Özuymaz (e-mail 
s.ozuymaz@welkom.nu) of Marjo Vogels-Bongaerts, (e-mail m.vogels@welkom.nu) 
 
MODULE 1, Basiscursus. Windows 10, WordPad, Edge en Google  
Na iedere ‘theorieles’ volgt steeds een ‘oefenles’ waarin je de het geleerde  
in praktijk gaat brengen. Hierdoor ontwikkel je de nodige ervaring om  
probleemloos met datgene wat je hebt geleerd aan de slag te gaan.  
Cursusdagen:  
dinsdag 24 en 31 oktober en 7, 14, 21 en 28 november 2017 (09.30 – 11.00 uur) 
 

MODULE 2  E-mailen, Skypen, Store-, Foto- en Aan de slag app en usb-stick  
Gebruiken. Ook in deze cursus oefen je het geleerde na iedere ‘theorieles’  
om zonder problemen met de lesstof om te kunnen gaan. 
Cursusdagen:  
woensdag 25 oktober en 1, 8, 15, 22 en 29 november 2017  (09.30-11.00 uur) 
 

iPad BASISCURSUS, kennismaken met de belangrijkste functies en opties  
van je iPad. Je leert snel en eenvoudig omgaan met je iPad en ervaart zelf  
wat voor een interessante en alles omvattende wereld voor je open gaat. 
Cursusdagen:  
dinsdag 24 en 31 oktober en 7, 14, 21 en 28 november 2017 (14.00 – 15.30 uur) 
 

Op woensdagmorgen wordt er elke week naailes gegeven in het Wijkgebouw 
Tegelarijveld.  In een gezellige sfeer leer je een patroon uittekenen, stof knippen, het 
pasklaar maken en het in elkaar zetten van je eigen kledingstuk. Ook de meer gevorderde 
naaisters zijn van harte welkom. Naaimachines zijn aanwezig. 
Wanneer:    Elke woensdag van  9.30 – 11.30 uur  
Waar:       Wijkgebouw Tegelarijveld, Schepen van Hertefeltstraat 26a Roermond 
Kosten:         € 6,- per maand  
Aanmelden: Güldane Akkaya, tel.nr: 0475 345135  

        of per mail:   g.akkaya@welkom.nu 
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SUPPORT 
(opvoedings)ondersteuning   

SUPPORT is een programma dat 
emotionele ondersteuning, praktische 
hulp en vriendschap biedt aan ouders 
met kinderen t/m 12 jaar. De vrijwilligers 
van SUPPORT gaan wekelijks bij een gezin 
op bezoek om steun te bieden. 
 

De gezinnen die gebruikmaken van 
SUPPORT hebben een maatje nodig om op 
terug te vallen en aan wie het gezin om 
raad kan vragen, zorgen mee kan delen en 
die een helpende hand kan toereiken. De 
vraag naar een SUPPORT-maatje is 
groeiende, vandaar dat SUPPORT op zoek 
is naar vrijwilligers.  
 
 

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze 
kunnen luisteren, gezinnen met kinderen 
t/m 12 jaar willen ondersteunen en 
hiervoor voldoende tijd beschikbaar 
hebben.  
 

Als vrijwilliger krijgt u hiervoor terug een 
training, ondersteuning, begeleiding en 
deskundigheids- bevordering, contact met 
andere vrijwilligers en voldoening! 
 

Hebt u na het lezen van dit bericht als gezin 
behoefte aan een maatje of hebt u 
interesse in vrijwilligerswerk bij SUPPORT 
neem dan gerust contact op via 0475-
345135 of supportroermond@welkom.nu. 
 
 

Maximina viert dubbel feest  
 

Maximina viert deze maand een dubbel feest. Na een grondige verbouwing wordt de 
Donderse Wereldkeuken heropend. En Maximina bestaat 15 jaar. Deze twee 
gelegenheden grijpt het centrum aan om een week lang feest te vieren. Van 23 t/m 29 
september is er bijna elke dag wat te doen. 
 

Heropening Wereldkeuken 
Op zaterdag 23 september – Burendag – opent de Donderse Wereldkeuken haar deuren 
weer. Na vier maanden verbouwen is de keuken compleet vernieuwd, een flink stuk groter 
geworden en van alle gemakken voorzien. De heropening vindt plaats om 14.00 uur door 
wethouders Smitsmans en IJff en de voorzitter van Maximina.  
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Ook staan zij stil bij het 15-jarig bestaan van het centrum. Tevens worden dan de winnaars 
bekend gemaakt van de prijsvraag voor het lekkerste wereldgerecht. Verder vinden die 
middag tot 16.00 uur demonstraties plaats van de activiteiten van Maximina. Iedereen is 
welkom. 
 

Die middag verzorgen vrijwilligers van Maximina de catering, onder auspiciën van chef-kok 
Edwin Soumang van sterrenrestaurant One. 
 
Lunches 
Van maandag t/m vrijdag is er  
elke middag een gratis lunch,  
van 11.30 tot 12.30 uur.  
Deelnemers  van de taallessen  
maken deze klaar, onder het  
motto ‘taal in de keuken’.  
De lunches zijn bedoeld voor  
de deelnemers zelf en voor  
genodigden. Maar ook wijk- 
bewoners kunnen aanschuiven,  
zonder aanmelding vooraf. 
 
High tea 
Op maandag, dinsdag en vrijdag  
wordt van 14.30 tot 15.30 uur  
een gratis high tea geserveerd.  
Deelnemers van de schilder-,  
naai- en yogalessen, de tuin- 
groep en de hobbyclub  
bereiden dit voor.  
De high tea is bedoeld voor  
de deelnemers zelf en voor  
genodigden. Maar ook wijk- 
bewoners kunnen aanschuiven, zonder aanmelding vooraf. 
 
Eetcafé 
Op donderdag vindt weer een Eetcafé plaats van 18.00 tot 20.00 uur, klaargemaakt in de 
nieuwe keuken. Aanmelden vooraf via de website of telefonisch (0475) 323 388. 
 
Meer informatie 
Nadere informatie over de feestweek en over Maximina is te vinden op de website: 
www.maximina.nl. Adres: Donderbergweg 34, 6043 JH Roermond 
 

Het kookteam in de keuken voor de verbouwing 
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Ik droom af en toe dat de lift niet stopt bij de 
twaalfde verdieping, maar doorgaat tot op 
een soort dakterras, de dertiende verdieping 
zeg maar. En het uitstappen daar is altijd een 
hachelijke onderneming. Zeker voor 
hoogtevrezers zoals ik. Gelukkig wordt dit 
nooit barre realiteit. Hoewel… 
 

De liftfirma is bij ons in de Vliegeniersflat 
weken aan het werk geweest om de liften te 
renoveren. Dat leverde, behalve ongemak 
omdat er steeds één lift buiten werking was, 
ook een aantal nieuwe dingen op, zoals een 
nieuwe, veel helderdere “PING!” (is nu meer 
“PONG!”) als de lift arriveert, nieuwe 
knoppen aan de buitenkant om de lift op te 
roepen en grotere displays waarop te zien is 
of ie er aankomt en/of waar je bent. Maar 
ook: een nieuw toetsen-paneel met alle 
verdiepingen erop in de lift – zie bijgaande 
foto. Ik ontdekte het aanvankelijk toen ik 
naar boven ging. “Gôh mooi” denk je dan:  
ze zijn en stuk robuuster die toetsen en de 
verdiepingen staan wat door elkaar, maar 
dat went wel. Merkwaardig genoeg is er 
plotseling ook een toets met 13 erop, een 
extra dikke groene toets nog wel. Een 
verdieping erbij? Voor het onderhoud? Of 
wat? Je snapt er niks van. 
 

Toen ik later naar beneden moest met de 
lift, was er echter nog een ànder probleem. 
De NUL van begane grond was verdwenen 
en er was ook geen B of zo. Wel dus die 
dikke groene knop met 13 erop. Krijg nou 
wat! Maar goed je wilt toch naar beneden en 
je drukt dus maar op 1, dan kom je in elk 
geval in de buurt van  de begane grond en 
onderweg los je wellicht het raadsel op. Zou 
die 13 soms bedoelt zijn als…? 
 

Aangekomen op 1 waag je het er dan toch 
maar op en je drukt voorzichtig op die 
groene 13. En ja hoor: hij brengt je naar de 
begane grond. 
 

               En plòtseling zie je                     
               het ook: die 13 is  
               geen 13 maar een  
               soort in elkaar  
               geknutselde B,  
               samengesteld uit  
               een 1 met heel  
               dicht een 3 er      
               tegenaan: 13.  
               Moet dus dan een  
               B voorstellen. Niet  
               te geloven. Later  
               bestudeer je het  
               nog ’s op je gemak 

want je hoopt nog dat je het niet goed hebt 
gezien. Maar wel hoor. De B was kennelijk op 
en nu hebben ze heel amateuristisch een 1 en 
een 3 tegen elkaar geplakt en er met vilstift of 
zoiets wat zwarte streepjes tussen gezet om 
het echter op een B te doen lijken… 
 

In de der dagen erna ontmoet je tig buurt-
genoten die hetzelfde hebben meegemaakt 
en we moeten er erg om lachen. Tenslotte 
weten we het allemaal die hier wonen dan, 
dus… Het is geen halszaak natuurlijk, waar 
gaat het over en we hoeven er niet de oorlog 
mee te winnen. Maar ja bezoekers? Die zullen 
eeuwig zoeken blijven naar een B vrees ik. We 
gaan dus toch maar in onze vergaderingen 
met Wonen Zuid pleiten voor en èchte B. Of 
wellicht is ie tijdelijk en wordt ie vanzelf 
vervangen. Nou ja… Is niet te geloven en een 
leuk verhaal en het is nog waar ook. Zo doen 
wij dat in de Vliegenier! 
 

 
PS. Deze verslaggeving is ‘n paar weken 
later gelukkig achterhaald: de 13 is nu 
gewoon een dikke vette NUL geworden. De 
0 van Begane Grond. Snel opgepakt, maar 
toch missen we die 13 wel een beetje nu… 
 

© hans vas 
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      INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 
 
 

Ons Weekprogramma!! 
  

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 

  
 

Like ons op facebook!      www.facebook.com/woonkamercomponistenbuurt 
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Dit is het tweede deel van de 
belevenissen van 40 jaar reizen door 
Afrika, opgetekend door Pieter en Ida 
Kersten, Donderbergers met roots in de 
Amsterdamse Jordaan. 
 

“Ons sien mekaar op die pad” (wij zien 
elkaar onderweg), zei Analene in het 
Afrikaans. Ida antwoordde: “We zullen 
naar jullie uitkijken.” Toen beseften wij 
pas wat wij afgesproken hadden. Analene 
en Carl zouden om 10:00 uur uit 
Swakopmund vertrekken en wij op 
diezelfde tijd uit het kleine plaatsje Uis. 
Een afstand van 210  kilometer verdeeld in 
twee stukken. Vanaf Swakopmund eerst 
70 kilometer langs de Atlantische oceaan. 
Deze weg bestaat uit geplet zand en zout 
en is goed te berijden behalve als er 
zeedampen zijn. Dan wordt de weg 
spekglad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tweede deel is een gravelweg door de 
Namibische woestijn. Wij stonden er niet 
bij stil hoe en waar wij elkaar onderweg 
zouden zien. Voor dat wij de kust hadden 
bereikt, waren wij twee auto’s tegen 
gekomen en in die tweede zaten onze 
 

vrienden Analene en Carl. Zij kwamen terug 
van de wekelijkse boodschappen in 
Swakopmund, op weg naar hun lodge in 
Uis, aan de voet van de Brandberg, de 
hoogste berg in Namibië. Wij waren aan 
het einde van een reis door Namibië en 
Botswana. Sinds 2002 zijn wij bevriend en 
mailen elkaar regelmatig: zij in het 
Afrikaans en wij in het Nederlands. Het 
heeft nooit tot enig misverstand geleid. 
 
Dit soort afspraken die in dit deel van de 
wereld normaal zijn, zouden in grote delen 
van Europa niet kunnen. In Namibië leven 
2,3 inwoners per vierkante kilometer en in 
het buurland Botswana is dit getal 3,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Nederland moeten 20 keer zo veel 
mensen het met diezelfde kilometer doen. 
Voor Limburg is het een gemiddelde van 
ruim 519 inwoners per vierkante kilometer. 
Uit deze simpele cijfers wordt duidelijk wat 
wij hier zoeken: rust, stilte, ruimte, natuur 
en tijd. Afrikanen vertellen ons vaak dat wij 
Europeanen de klok hebben en zij de tijd.  
Midden in de drukke stad ergens in Afrika, 
vragen wij de weg aan een politieman die 
op een druk kruispunt het verkeer staat te 
regelen. Hij zet vervolgens alle auto’s stil, 
salueert en vraagt hoe het met ons en onze 
familie gaat. Belangstellend vraagt hij wat 
wij van zijn land en deze stad vinden, 
 



of het niet te warm en te vermoeiend is. 
Ter afsluiting van deze begroeting vraagt 
hij of wij een sigaretje voor hem hebben.  
Ondertussen is er een oorverdovend 
lawaai ontstaan van claxonnerende 
auto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verkeersagent draait zich langzaam om, 
zwaait wat met zijn armen en het verkeer 
gaat rijden. Vervolgens maakt hij ons 
duidelijk dat hij niet van deze stad is en 
geen idee heeft waar wij naar toe moeten.  
Wij danken hem hartelijk en steken nog 
wat sigaretten in zijn borstzak en rijden 
verder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zit ook in het heerlijke Afrikaanse  
woord “kuier” wat zo veel betekent als op 
visite komen, lekker bij kletsen of een tijdje 
komen logeren: je mag het zelf invullen. In 
het Nederlands zou dat “slenteren, “op je 
gemak wandelen” betekenen. Als wij 
terugkomen na een reis van enkele 
maanden moet wij weer wennen aan het 
jachtige leven hier. Helaas gaat dit 
gewenproces  snel. 
 

Volgende keer zullen wij een ander aspect 
belichten van reizen door Afrika. 
 

          © Pieter en Ida Kersten 
 

 
 

De sloopwerkzaamheden zijn bijna klaar. Als deze afgerond zijn, start het 
zogenaamde archeologische onderzoek. Dit is een verplicht onderzoek om na te 
gaan of er in grond nog resten liggen van gebouwen, graven of 
gebruiksvoorwerpen uit het verleden. Hoe lang dit onderzoek duurt, is afhankelijk 
van of er iets gevonden wordt. Het kan binnen week klaar zijn, maar kan ook 
enkele weken duren.  
 
Het moment waarop we kunnen starten met de nieuwbouw is afhankelijk van de 
afgifte van de bouwvergunning door de gemeente. Op dit moment zijn we 
afwachting van deze vergunning. 
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Langzaam maar zeker laat de herfst weer van zich horen, leeft zich uit in eindeloze regenbuien 
en stormen. Voor mij begint nu de tijd waarin mijn ogen voortdurend op en neer flitsen op zoek 
naar van die grote zwarte griezels die hun heil zoeken in mijn warme, vertrouwde huis en op de 
meest onverwachte momenten op hoge poten in een noodtempo door de kamer kruipen. 
 
Als de dood ben ik er voor, zodra ik een spin zie breekt  
me het zweet uit en met een hart dat overuren maakt  
probeer ik hem te vangen. Ik moet helaas bekennen dat  
de spin meestal het loodje legt, te eng om levend te  
vangen en buiten te zetten.Voor ik het in de gaten heb is  
het herfst en is het weer zover, natuurlijk ben je op zo’n  
moment meestal alleen thuis. 
 
Vanuit de keuken loop ik met mijn mok thee naar de kamer om me lekker in een hoekje van de 
bank te nestelen terwijl de regen tegen de ramen klettert.  
Daar zit ie midden op de lichtbruine parketvloer zwart, harig en vreselijk eng te wezen.  
Van schrik klotst de thee over de rand van mijn mok en mijn oksels beginnen van pure ellende 
gezellig mee te klotsen.  Angstzweet springt uit al mijn poriën, en alsof het nog niet erger kan 
beslaan ook nog de glazen van mijn bril. Door deze plotselinge warmte oprisping ben ik even de 
focus op de spin kwijt. Ik moet iets doen om dat enge beest de deur uit te krijgen, anders heb ik 
vanavond geen rustig moment meer.  
 
Ik ren naar de gangkast pak de stofzuiger, stekker in het stopcontact  ondertussen de griezel 
nauwkeurig in de gaten houdend. Bibberend en een beetje misselijk weet ik hem op te zuigen, 
rap een prop keukenrol in de stofzuigerbuis en de hele handel naar buiten onder de tuintafel. 
Dat de regen met bakken uit de lucht valt is voor mij op dit moment niet belangrijk. 
 
Terwijl ik nog na bibber komt mijn man thuis, hij kent mijn fobie en is zo slim om geen 
commentaar te geven. Haalt de zak uit de stofzuiger en gooit de hele handel in de vuilnisbak. 
Opgeruimd staat netjes!! 
En ik? ik gooi er pas weer iets in als de vuilnisman is geweest. 

          © Charlotte Schlicher-Beltjens 
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Ontmoetingen(12) Saladi Ali Malin   

Op 1 januari 1959 wordt zij in alle vroegte 
geboren in Mogadishu, de hoofdstad van 
Somalië. 
 
Daarom noemen haar ouders  haar Salada 
dat in het Somalisch ochtendgloren 
betekent. Salada groeit op in een gezin 
met acht kinderen. Met heimwee denkt zij 
terug aan die tijd. “Mogadishu was toen 
nog een kleine veilige stad waar kinderen 
lekker buiten konden spelen”.  
Na de Koranschool, “te vergelijken met de 
peuterschool hier” zegt Salada, gaat ze op 
4-jarige leeftijd naar de basisschool. 
Gedurende haar hele schoolloopbaan is de 
voertaal Italiaans. Zij legt uit waarom. “Als 
Somalië in 1960 onafhankelijk wordt, 
bestaat het Somalisch nog niet in 
geschreven vorm. Door de Engelse en 
Italiaanse overheersing was het niet 
gemakkelijk om een Europese taal als 
nationale taal te kiezen. Pas in 1972 wordt 
besloten om het Somalisch met het 
Latijnse alfabet te schrijven”.  
 
Omdat ze goed is in rekenen, volgt ze na 
de basisschool de driejarige ‘Scuola 
Commerciale’ (VMBO) en de vierjarige 
‘Medio Superiore Scuola (HAVO). 
 
Op jonge leeftijd treedt zij in het huwelijk. 
Maar Salada is ambitieus en wil verder 
studeren en werken. Als het Ministerie 
van Onderwijs haar aanbiedt om een 
vierjarige studie politicologie te volgen in 
combinatie met een baan bij het 
Ministerie van Buitenlandse zaken, grijpt 
ze die kans met beide handen aan. Trots 
vertelt ze dat zo’n aanbod alleen gedaan 
werd aan de ‘tien beste jongens en 
meisjes van de klas’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haar huwelijk houdt geen stand en na een 
aantal jaren is Salada alleenstaande 
moeder met twee kinderen tot ze in 1984 
in het huwelijk treedt met haar tweede 
man met wie ze vier kinderen krijgt. 
 
En dan slaat het noodlot toe. In 1986 
breekt de burgeroorlog uit en in 1992 
wordt haar man vermoord. Als Salada hoort 
dat ook zij bedreigd wordt, vlucht ze met 
haar kinderen naar een andere wijk van de 
stad. “Burgeroorlog is vreselijk. Je voelt je 
onveilig, je bent bang voor je kinderen en ik 
moest ook nog voor inkomen zorgen”. Zo 
lang het mogelijk is, blijft ze werken als 
hoofd van de administratie bij de Centrale 
bank van Somalië. Als de situatie 
verslechtert, vlucht ze met haar kinderen 
naar Nairobi, de hoofdstad van Kenya. Haar 
oudere zus brengt de drie oudste kinderen 
naar Nederland. Salada volgt later met haar 
drie jongste kinderen. Eindelijk veilig zou je 
denken. Maar mag je ook blijven in dat 

 38 

 



  
veilige land? Het lange wachten op een 
verblijfsvergunning begint. Lachend vertelt 
ze dat de IND (Immigratie- en 
Naturalisatiedienst) haar tijdens de vele 
gesprekken steeds dezelfde vraag blijft 
stellen: Je man is vermoord maar waarom 
ben jij niet vermoord? 
 
“Dat is toch een rare vraag, vind je niet”. In 
2003 krijgen Salada en haar kinderen het 
groene licht; ze mogen in Nederland 
blijven.Vanaf 2004 woont zij op de 
Donderberg waar ze bij Maximina het 
inburgeringstraject volgt dat ze afsluit op 
een hoog niveau. 
 
“Ik ben Nederland zo dankbaar dat ik hier 
samen met mijn kinderen mocht blijven. Ik 
hoor soms mensen zeggen dat de Donder- 

berg onveilig is. Maar daar merk ik niks 
van. Mijn kinderen zijn nu volwassen, ik 
heb zelfs 6 kleinkinderen. Dus heb ik tijd 
om iets te doen voor anderen. Dat doe ik 
bij Maximina als gastvrouw en als lid van 
de maandelijkse kookgroep”. 
 
Als ik haar vraag welke wensen zij heeft 
voor de toekomst, antwoord ze lachend: 
“ik wil graag in goede gezondheid 100 
worden”. 
 
Ondanks dat ze in haar leven veel verdriet 
en ellende heeft meegemaakt, houdt 
Salada van het leven en wil ze er met volle 
teugen van genieten. Dat gun ik haar van 
harte. 

           © ida kersten 
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Je hebt papegaaien en kaketoes. En oh ja 
parkieten ook nog. U en ik als normale 
buitenstaanders kennen het verschil niet of 
nauwelijks. Maar er is nog een soort 
eigenlijk, zij die vanaf en week of zes door 
medemensgenoten van ons met de hand 
wordt grootgebracht. Soort “pappa-gaaien” 
zeg maar. Waar “De Wet” iets op heeft 
verzonnen tegenwoordig. U raadt het al: ‘t 
mag niet meer. Ze moeten nu 106 dagen oud 
zijn voortaan, voordat ze bij pa en moe weg 
mogen. Dit om de woeker-handel tegen te 
gaan. Nou dat helpt natuurlijk niks. Het is net 
zoiets als bakkies weghalen of plantages 
opruimen. De mensen die dit als hobby 
hebben bonkt dit in de aderen en die vinden 
altijd weer een weg. Wat dat betreft staan ze 
toch dichterbij de natuur als “De Wet”. De 
natuur vindt ook altijd weer een weg, hoe 
lastig we het haar ook maken.  
We dwalen af.  
 

Een wereldberoemd koppel van deze 
bijzondere gaaiensoort kent u ongetwijfeld 
net zo goed als ik: je hoeft maar één keer bij 
mooi weer op de fiets van de Donderberg 
naar de stad te rijden door “de nieuwe 
tunnel”, of precies op de grens met de 
Donderberg op het eerst het beste “Leugen-
benkske” wat u tegenkomt, zitten er een 
paar, met hun pappa’s te genieten van alles 
wat voorbijkomt. Een schitterend gezicht. 
 

Eindelijk breng ik vandaag m’n plan ten 
uitvoering wat hen betreft: ’n keertje met hun 
praten. Nou: schuif maar aan, u bent van 
harte welkom. Ze krijgen heel vaak 
belangstellend bezoek en ze zijn zelfs al op 
teevee geweest bij L1, bij “Ongerwaeg”, 
moet u maar ’s terugkijken: dolle pret! Ik tref 
vandaag , ondanks het stralende weer, slechts 
de pappa zelf: Bert Fermont en één van z’n 
vaste koempels, Harry. Tsja,  ook daar is het 
vakantietijd. En er is alleen nog Rocky,  één 
Grijze Roodstaart, want Bert heeft net twee 
van zijn maatjes moeten wegdoen. Het is een 
bekend fenomeen bij alle vogelliefhebbers. 
Het stof. Je hoeft maar iemand in huis te 
hebben die daar niet tegen kan en je kunt het 
vergeten. In Bert z’n geval, hun zoon. Maar 
niet te flauw, deze Rocky blijkt toch ook nog 
van zoonlief te zijn: alleen als ie moet werken 
is ie bij pappa Bert. Je bent liefhebber of niet, 
ik zei het al. 
 

Rocky himself is  
een voorbeeld  
voor de wereld.  
Niks schreeuwen  
of bijten. Dat is  
wat je met die  
nieuwe Wet krijgt,  
zegt Bert. Als ze te 
laat bij de ouders  
weggaan, dan  
schreeuwen ze 
om hun verloren  
thuis en dat krijg je er nooit meer uit. 
Inderdaad de Grijze Roodstaarten die ik tot 
nu toe kende blèrden de hele dag alles bij 
elkaar en beten je waar ze konden. Bert 
geeft Rocky gewoon even op m’n hand. Hij 
kijkt wel zo van “Jij stomme Hollander, wat 
denk je wel…” vlak bij m’n ogen, maar is 
verder vooràl heel mooi en lief. 
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  Hij is al met menige moeder en kind op de 
foto gegaan. Want oh ja, dat wist u al , 
maar wellicht ook niet: hij zit gewoon los. 
Als hij niet geknipt was zoals dat heet, kon 
ie zo wegvliegen. Nou vraag ik me af of je 
dat zou doen als Grijze Roodstaart op zo’n 
verwen-adres. Zes jaar is ie inmiddels. 
Maar de familie Fermont kan nog even 
vooruit, want ze kunnen 75 tot 100 
worden. Vroeger kweekte Bert ook met ze. 
Dan moet je een hele grote kooi hebben 
waarin je allerlei soortgenoten bij elkaar 
zet en dan maar hopen. Want het zijn geen 
witte muizen: niet elke man doet het met 
elke vrouw. Er moet echte liefde zijn en 
dan is dat ook voor de rest van hun leven. 
Beste mensen zeg nou zelf: al met al een 
voorbeeld waar we nodig ’s over moesten 
schrijven ook al woont ie nèt over de grens 
van de Donderberg. De Natuur is 
grenzeloos. Laten wij dat vooral ook zijn of 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intussen is Rocky nog voor geen 100.000 te 
koop dat begrijpt u. Bovendien is hij een 
talenwonder. Spreekt zeker 100 verschil-
lende dingen. Voorbeeldje, in vloeiend 
Velds: “Je suis Marokkaan” en ”Hee 
Kalebas!” Prachtig!! 
 

Bert en de Rockies: bedankt dat jullie daar 
“hangen” en nog vele jaren! 
 

              © hans vas 
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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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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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Doe jij vrijwilligerswerk in de Donder-
berg? Zou je jouw kennis en vaardig-
heden daarbij graag versterken? 
Neem dan deel aan de cursus ‘Ontdek 
je Wij(k)kracht’ en haal nog meer 
voldoening uit jouw vrijwilligerswerk!

In 2016 namen 8 wijkbewoners deel 
aan de cursus ‘Ontdek je Wij(k)kracht’. 
Zij staan nu bekend als de ‘(wij)kracht 
coaches’. Jan Koolen is er een van. Hij 
vertelde eerder in de wijkkrant: “Over 
de vraag of ik wijkcoach wilde worden, 
hoefde ik niet na te denken: ik zei 
meteen ja! Je praat met mensen die 
problemen ervaren en probeert samen 
een goede oplossing te vinden. Om dit 
goed te kunnen doen, kregen we 
vooraf een cursus met als thema: hoe 
ga je met de mensen om? Iets wat 
heel belangrijk is als wijkcoach en ik 
zelf ook erg belangrijk vind als persoon. 
Daarbij leer ik graag nieuwe dingen en 
deze cursus volgen was dan ook totaal 
geen probleem, eerder leuk en leerzaam.”

Wat leer je in de cursus?
- Ontdek wat je waard bent, 
 voor jezelf én voor de wijk.
- Laat je zelfvertrouwen groeien.
- Leer hoe je nog meer uit 
 vrijwilligerswerk haalt.
- Zorg voor een goede balans tussen 

(vrijwilligers)werk en privé.

- Zet een stap in jouw persoonlijke 
ontwikkeling.

Praktische informatie
De tweede cursus ‘Ontdek je Wij(k)
kracht’ vindt plaats in oktober en 
november in de Donderie. Hij bestaat 
uit vijf dagdelen (waarschijnlijk avon-
den), te plannen in overleg met de 
cursisten. Deelname is kosteloos. 
Wel vragen we een tegenprestatie in 
de vorm van (extra) inzet in de wijk. 
Meer informatie? Bezoek op vrijdag 22 
september de weekmarkt. Daarnaast 
kun je voor meer informatie of aanmel-
den contact opnemen met het Wijk-
ontwikkelingsproces (WOP) Donder-
berg via info@donderbergroermond.nl

Gratis cursus ‘ontdek je wij(k)kracht’
Voor dondersgoede vrijwilligers

Deze wijkbewoners volgden de cursus 
‘Ontdek je Wij(k)kracht’ in 2016. Inmiddels 
staan ze bekend als de ‘(wij)kracht coaches’.
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