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BEKLAD! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zo is het dan tòch gelukt! Nou je kon erop 
wachten natuurlijk, hoor ik u al zeggen en 
wat u gelijk heeft. Maar dat neemt niet weg 
dat we op alle mogelijke manieren de jacht 
op de kladderaars willen openen, dus 
vandaar dat we het ook in het Wijkblad 
zetten. Heeft u enig idee wie zo kinderachtig 
is geweest, het mooie werk van  medewijk-
bewoners in het Regenboogtunneltje te 
bezoedelen, meld het! Liefst op maandag-
middag bij de politie in de Donderie,  maar 
het mag ook bij ons natuurlijk,  dan geven 
wij het door. “Laf” is het enige woord ervoor 
en als u het allemaal niet zo belangrijk vindt 
en van de mug een olifant gemaakt dan wil 
dat zeggen dat u ook al aardig overhelt naar 
de “wat maakt ’t uit” mentaliteit. Het maakt 
véél uit.  
 

Het zit in de kleine dingen die deze mooie 
wereld aan de  gang houden en dan telt zo’n 
onnozel tunneltje nèt zo mee als wèlke 
grootse schietpartij waar ook: allemaal 
pogingen tot afbraak van het enige wat we 
hebben en samen delen: ons mooie leventje! 
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WIE HEEFT HET KUSSEN VAN BAS? 

 

Beste mensen, met veel plezier wordt gebruik gemaakt van de Ont-moet-bank in het 
winkelcentrum. Diverse personen zijn ijverig bezig geweest met het maken van 
kussentjes om de bankjes wat op te vrolijken en het voor sommigen wat aangenamer 
te maken. Per slot van rekening: op een kussentje is het comfortabeler zitten dan op 
een betonnen bank.  
 

Echter heeft er iemand per ongeluk het kussentje na het te gebruiken, meegenomen 
met zijn boodschappen. Wellicht ook thuis uitgeprobeerd. Zonder twijfel zal het 
bevallen zijn. We missen het erg in het winkelcentrum, vandaar mijn oproep:  
 

Leg s.v.p. het kussentje van Basje (het kussentje met het 
blauwe petje) terug op het bankje in het winkelcentrum.  
 

We kunnen dan weer met z'n allen genieten op de bankjes. 
Alvast bedankt, 
 

Namens de werkgroep Ont-Moet-Bank. 
 

Karel Linnartz en Fiel Schelfhout  
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Gemeente Roermond biedt  
vanaf nu ook online advies en 
hulp bij financiële problemen 

 

Heeft u moeite om rond te komen? Iedereen heeft weleens een periode dat het financieel 
wat minder gaat. 
 

Maar bij sommige mensen groeien de financiële problemen boven het hoofd. Ze dreigen in de 
schulden te raken of hebben al schulden. In zo’n situatie is het moeilijk het overzicht te hebben 
en de juiste oplossing te vinden. Want waar moet je beginnen? Dan is het belangrijk dat u 
advies en hulp zoekt.  
Voor mensen in Roermond met financiële problemen bestaat het Loket Schuldhulp van de 
gemeente. Het Loket Schuldhulp geeft advies en hulp bij schulden. 
Sinds kort biedt het Loket Schuldhulp ook online hulp aan bij financiële problemen. 
 

Waarom online? 
U kunt vanuit huis op uw eigen tempo op een zelf gekozen moment aan uw financiële 
problemen werken. U kunt ook op elk moment uw dossier inzien. Handig voor mensen die 
overdag moeilijk naar de gemeente kunnen komen, omdat ze werken of slecht ter been zijn. 
Maar ook voor mensen die het prettig vinden om online zaken te regelen. 
 

Hoe werkt dat? 
U meldt zich aan via www.schuldendebaas.nl. Uw aanvraag gaat direct naar de gemeente. 
Binnen twee werkdagen krijgt u bericht of u toegelaten bent tot Online Schuldhulp-verlening. 
Zodra een traject start, ontvangt u een mail met vragen en opdrachten van uw persoonlijke 
schuldhulpverlener. U kunt deze vragen en opdrachten in uw eigen tijd maken. Uw coach 
reageert altijd binnen twee werkdagen. 
 

Voor iedereen? 
Iedereen kan zich aanmelden voor online schuldhulpverlening. 
 

Aanmelden? 
U gaat naar de website; www.schuldendebaas.nl. Bij de aanmeldknop kiest u de gemeente 
Roermond. Dan beantwoordt u een paar vragen. Na aanmelden neemt een schuldhulpverlener 
van de gemeente binnen twee werkdagen contact met u op. 
 

Toch liever een persoonlijk gesprek? 
Natuurlijk blijft de mogelijkheid ook bestaan voor een persoonlijk gesprek en begeleiding voor 
mensen die dit fijner vinden. U kunt dan een afspraak maken via het (gratis) telefoonnummer 
0800-0202054. 

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.schuldendebaas.nl/
http://www.schuldendebaas.nl/
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Patrick: ”Als klein jongetje kwam ik  
altijd bij opa en oma op de boerderij  
en daar liepen veel kippen. Ik ben er  
dus een beetje mee opgegroeid.  
Toen ik een jaar of 13/14 was wist ik 
eigenlijk al dat ik later iets met kippen 
wilde gaan doen………Wist nog niet  
wat……fokken, slachten of grillen.  
Ik ging ook later in de Veldstraat bij  
de poelier kijken hoe die kippen  
ronddraaiden…geweldig. 
 
Mijn loopbaan begon heel anders:  
ik werd constructie bankwerker ….  
Helaas na een zwaar ongeluk was  
mijn voet verbrijzeld en kon ik het  
niet meer doen. Mijn dienstkameraad  
had een groot cateringbedrijf en zei:  
“je verveelt je, kun je mij niet Uithel-
pen?”. Zo gezegd zo gedaan en ik ging  
met de grillwagen op pad. En daar  
waren die kippen weer !!!  
Na een tijd dacht ik, dat zou ik ook  
zelf kunnen doen en kreeg de kans  
om van mijn dienstmaatje een grillwagen 
te kopen. Nu nog een plek vinden waar ik 
kon staan. Deze kans kwam langs bij 
Tuincentrum Schmitz in Vlodrop. 
 
Het was rond de kerstdagen, dus het liep 
als een trein….Mijn grillwagen en ik 
konden niet meer stuk. Maar dan wil je 
meer en meer dus sta ik nu op de 
volgende marktstand-plaatsen: 
Swalmen, Offenbeek, Hoogvonderen, 
camping Hatenboer en natuurlijk de 
Donderberg. 
 
Nu is het zo dat als je op een nieuwe 
plaats gaat staan, het niet meteen storm 
loopt maar je moet eigenlijk twee jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uittrekken om een overzicht te kunnen 
hebben of het wel of niet een geschikte 
plek is. Gelukkig had ik voor de Donderberg 
maar zes maanden nodig en wist toen al ….. 
hier sta ik goed!  Wat een geluk was, omdat 
ik de vrijdag normaal in Heel stond. Dit 
kwam ook omdat de mensen van buiten de 
Donderberg mij gewoon een app sturen 
met een bestelling en die komen ophalen…. 
Ze komen gewoon naar de plek waar ik op 
die dag sta. Zo heb ik na een tijd vaste 
klanten kunnen opbouwen. Er is een grote 
vraag naar kippenvlees en die ik verkoop is 
vers en mals.” 

© diana bolk 
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1. DE COMPONISTENBUURT-BRADERIE. 
Zeker nu het doorgaan van de Koningsdag-
markt volgend jaar nog onzeker is, is dit 
waarschijnlijk de enigste nog overgebleven 
braderie van onze wijk en het lijkt wel of je 
dat merkt; halen wat er te halen valt: het 
is druk als ik er tussen 10 en 12 ‘s morgens 
overheen kuier. Eerst nog in de mist en de 
kou (arme standhouders – afzien!) en 
daarna volop zon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een uurtje was ik aanbeland bij het 
zenuwcentrum zeg maar van deze markt: 
de Woonkamer van de Buurt in de Mozart-
straat. Daar werd een taart aangesneden 
door wethouder Smitsmans voor het 
nieuw opgezette Buurtgezinnen.nl: een 
top initiatief natuurlijk met een nòg 
toppere taart.  
 

De wijkregisseur was er ook en allerlei 
anders uit de hogere besognes-segmenten 
zeg maar, maar alles erg gemoedelijk en 
iedereen had het reuze naar z’n zin. ”Men” 
wilde mij in het treintje hebben wat rond 
ging rijden, maar helaas heb ik dat niet 
gehaald, want het liep al tegen twee, hoog 
tijd voor het volgende project op m’n lijstje; 
 

2. DE OPENING VAN DE NIEUWE 
MAXIMINA-KEUKEN.  
Centraal gelegen als die is langs de 
Donderbergweg, zijn we allemaal getuige 
geweest van de maandenlange verbouw, 
nadat zij die grote prijs hadden gewonnen. 
En het resultaat is prachtig: een grote 
keuken maar toch ook met de intimiteit 
gehandhaafd van het oude Moeder- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
centrum. Min of meer dezelfde bovenlaag 
als in de Mozartstraat is aanwezig in wat 
aangevulde vorm, maar nu met een soort 
achtergrondkoor van Maximinavrouwen 
die tijdens de diverse toespraken waarmee 
de taart werd gebouwd, (alwéér taart ja: 
elk toespraak voegde symbolisch een laag 
aan het nieuwe Maximina toe) echt niet 

 
 

Nou, je zou er ook een achtluik van kunnen maken of een zestienvoud of … MENS er is 
voor de mensen veel te veel te doen volgens mij tegenwoordig: we lijken wel kinderen 
die zichzelf niet meer kunnen bezighouden, maar die constant door hun ouders moeten 
worden geëntertaind – iets wat je ook vaak ziet heden ten dagen. Alleen op de 
Donderberg al krioelt het van de festiviteiten op zo’n dag als Burendag, zaterdag 23 
september. Meer dan een willekeurige greep daaruit kun je niet doen…. 



  meer stil konden zijn, constant donkere 
blikken toegeworpen krijgend van de 
hotemetoten vooraan, was een mooi 
tafereel. Intussen werden we voortdurend 
rijkelijk voorzien van de meest verruk-
kelijke hapjes van de chefkok van ons 
enige Roermondse sterrenrestaurant, One 
in de ECI, die voor de gelegenheid was 
ingevlogen en samen met de dames deze 
verrukkelijkheden had gemaakt. Een ster 
van de voedselbank invliegen en die samen 
laten werken met hen was wellicht meer in 
overeenstemming geweest met de 
Donderse werkelijkheid, maar goed wie 
maalt daarom op dit moment…:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
heerlijk was het! Ben ook benieuwd hoe de 
instroom van de rest van de wijk in deze 
keuken zal gaan want het is de 
geïnspireerde bedoeling dat wij allemaal 
van deze keuken gebruik gaan maken. Hoe 
dan? Wordt vervolgd. Want…. Hoog tijd 
om me naar het volgende project te 
begeven: 
 

3. DE STICHTING STERRENBERG-
FESTIVITEITEN. Nou dat was een Groot 
Spektakel wat je al vanaf grote afstand kon 
horen. Vele vele kinderen die allemaal 
drankjes en hamburgers en frikandellen 
kregen en hoogtepunt was ook de komst 
van onze herboren Donderbergse 
brassband wat vele heupwiegende dames 
opleverde! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit alles onder de vurige begeleiding van 
Theikessound uit Melick. Vooràl de 
modeshow van Marlene, die in het 
Bruishuis (Saturnusstraat 14) haar eigen 
kleurrijke kleding ontwerpt en maakt, was 
hartveroverend. Wederom was de 
wijkregisseur er en zelfs wethouder IJf was 
zijn hond aan het uitlaten en kwam nog 
even langs. Een opsteker voor de dames 
van de Stichting die het net zo goed als alle 
andere Donderbergse vrijwilligers 
verdienen in het vòlle zonlicht te staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toen was het opeens hartstikke donker 
en had uw verslaggever het end in de bek 
en was weer ’s dankbaar voor zoveel moois 
op deze Donderberg en vòl bewondering 
voor al die vrijwilligers die zich ervoor de 
naad uit hun broek werken. 

© 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@maximina.nl 
6043 JH Roermond www. maximina.nl 
0475 – 323388 
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Heerlijke wereldmaaltijden in Eetcafé van Maximina 
 

Als je binnenkomt, ruik je het al: het is geen Hollandse kost wat hier de pot schaft. De kruidige 
geuren van misschien wel exotische gerechten komen je tegemoet. De tafels zijn feestelijk gedekt in 
een sfeervolle ruimte. Tijdens het diner ontmoet je allerlei wijkbewoners. Welkom in het Eetcafé 
van Maximina! 
 

In het Eetcafé maak je een wereldreis op kookgebied, gewoon in de Donderberg. Je kunt genieten van 
een driegangenmenu met gerechten uit alle windstreken. Van romige bamboesoep, hartige pastilla of 
pittige tajine tot frisse syllabub. Of allerlei andere wereldse spijzen, bereid met verse producten die 
vaak uit de Donderse moestuin komen.  
De keukenbrigade bestaat uit vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld, bijgestaan door een 
professionele kok. Zij bereiden gerechten uit hun moederland. Bij de maaltijd maak je kennis met 
andere gasten die vaak ook op de Donderberg wonen. Een lekker kopje koffie of thee vormt de 
perfecte afsluiting van een gezellige wereldmaaltijd. 
 

Kennismaking 
Het Eetcafé ontvangt ook jou graag als gast. Maak eens kennis met deze aantrekkelijke en kleurrijke 
eetgelegenheid! Je kunt hier genieten van een heerlijke en gezellige wereldmaaltijd voor een 
schappelijke prijs. Ter introductie ontvang je tijdelijk een korting van vijf euro per persoon, met 
bijgaande kortingsbon. 
Het Eetcafé is (buiten de schoolvakanties) iedere tweede en laatste donderdagavond van de maand 
geopend, van 18.00 tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, via de website of telefonisch. Er 
is geen pinautomaat aanwezig. 
 

Meer informatie 
Lees meer over het Eetcafé en Maximina op www.maximina.nl 
Donderbergweg 34, 6043 JH Roermond 
Telefoon: (0475) 323 388 
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Joie de Vivre 
 

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons een avond te genieten van ‘Joie de 
vivre’. Muziek als uiting van levensvreugde, maar ook van liefde en verbroedering.  
Het ene moment ontroerend, het andere moment uitnodigend tot meezingen. 
De Symphonie uit Roermond en Kamerkoor Florilegium uit Leuven verkennen samen de 
levenslust van de romantiek. Vocale, instrumentale en gezamenlijke werken wisselen 
elkaar af. 
Het gevarieerde koorrepertoire bezingt de schoonheid van de natuur en van het leven, 
maar ook het bitterzoete wedervaren van sprookjesfiguren, of het mysterieuze bestaan 
van vreemde volkeren. 
Religieuze koorwerken baden in warme harmonieën die gloeien van vertrouwen en 
berusting in het aardse bestaan en de goddelijke zegen. Componisten als Mendelssohn, 
Schumann, Elgar, Fauré en Saint-Saëns staan garant voor een internationale mix van 
stijlen. Bovendien bewijzen John Rutter en Morton Lauridsen dat het romantische vuur 
ook in de twintigste eeuw nog lang niet gedoofd was. 
Verhalende en dansende creaties van Schubert, Dvorak en Reed, uitgevoerd door het 
orkest, maken het concert compleet. 
En voilà: ‘Joie de vivre’ 
Geniet van dit unieke avontuur en reserveer uw kaarten tijdig! 
Prijzen: 
€ 12,50 bij vooraf reserveren 
€ 15,00 aan de kassa 
€ 7,50 voor jeugdigen tot 18 jaar. 
Voor kaarten mailt u naar: kaarten@symphonie-roermond.nl 
 

Het concert vindt plaats op 4 november om 20.00 uur in het Forum, Elmpterweg 50 te 
Roermond. 
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Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 

 

De eerste van die twee dagen, werd 
gehouden op het Saturnuspleintje, op 
zondag 1 oktober bij gelukkig goed weer. 
Nou het was vooràl erg gezellig en de 
mannen van deze club hebben in elk geval 
de zondagse Sterrenberg de stuipen op 
het lijf gejaagd, met hun pas aangeschafte 
volledig digitale megafoon/roeptoeter, of 
hoe heet zo’n ding. Ik hoorde van mensen 
die dachten dat het een lucht-alarm was. 
Dit màg volgens de regels der wet vast 
niet. Tsja je moet wat om je medebewo-
ners wakker te schudden. Er was een 
handjevol gezellige mensen, die vooràl tot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de leiding van de middag behoorden en de 
bezoekers waren op één hand te tellen. 
Maar de aanhouder wint. Dat was te 
merken op de 2e mopper-dag. Toen was de 
opkomst aanzienlijk groter. Wijkwerk is iets 
van een heeeeeel lange adem en veeeeeel 
geduld! Gelukkig zijn deze mensen niet uit 
het veld te slaan. Ze hebben een groots 
geloof in deze wijk en in ons en in u. Of u 
nou wel of niet komt. Dus u kunt eigenlijk 
net zo goed gewoon komen en u aan laten 
steken met dit onuitroeibare positieve wijk-
virus. Afgesproken?                     

© hans vas 
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VAN ALLES WAT (2) 
 

Er dient zich zóveel tegelijk aan:  ’t beste is 
nogmaals “van alles wat” . Om te 
beginnen sleept ons Gaaien-praatje zich 
voort. Vlaamse ervoor mag ook al niet 
meer zo blijkt. Hij heet gewoon Gaai. Of: 
Markoef. Als ik ‘m nou zó genoemd had, 
was logischer geweest want veel mensen 
hier denken dat dàt z’n echte naam is en 
dat “Vlaamse Gaai” dialect is. Ga je naar 
het Dialectenwoordenboek dan zie je 
inderdaad dat ie overal Markhof, Merkhef 
of iets van die aard heet in het gebied 
oost/zuidoost-Nederland, waar hij broedt. 
Van Marcolf, een mythische mafkees, 
want hij doet veel andere vogels na. 
Opgelost. 
 

Wat niet is opgelost is het dichtgroeien 
van de vijvers van de Maasnielderbeek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste gemeenteopzichter, excuses, want 
ik heb het zelf niet goed genoeg gezien, 
maar zij die er vaak komen geven het mij 
door: er zijn stukken waar je als 
watervogel met goed fatsoen niet meer 
kunt zwemmen. Ik antwoord steeds met: 
“hoho, wellicht is de gemeente al 
onderweg met opschonen/maaien van de 
waterplanten, want dat is in het verleden 
ook regelmatig gebeurd”. “Ja maar”… kan. 
Okay beste gemeente, bij deze: officieel 
gemeld namens de Donderberg. 
 

En ik ga een erg gezellige winter op mijn 
balkon tegemoet zo te merken. Opeens  
heb ik ingetrokken medebewoners. Nee 
geen vluchtelingen, maar ze vliegen wel:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pimpelmeesjes hebben de nestkastjes 
ontdekt die ik op heb gehangen. Eigenlijk 
slechts voor de gekke jen. Ik had er een 
paar van Jan gekocht op de Donderse 
weekmarkt en het was een actie, ik ben 
even vergeten voor welk goed doel etc.  
Bont oranje en blauw. Ze staan vooràl qua 
kleur leuk, want als broedkastjes…. Zo 
hoog, 8e  etage, zie ik kleine vogeltjes 
slechts voorbijvliegen net als hun grotere 
broers. En in dat voorbij heeft er eentje het 
tòch opgemerkt en die is nu samen met z’n 
uitverkoren dame al in en uit aan het 
vliegen en zit op m’n balkonhek te roepen 
en te zingen alsof het al mei is, zo van: 
“jippie wàt een ontdekking!” Ben benieuwd 
of ze een hele winterlang zo enthousiast 
blijven. Voorlopig veel extra aanstekelijke 
pret! Ik voel me vereerd! 

NATUURLIJK De Donderberg! (44) 
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  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. 
 
 

En een dode vlinder is net zo mooi als een 
levende. Als je ze voorzichtig behandeld, 
zijn de kleuren net zo lang houdbaar als 
van een vogelveer. Ze leven maar zó kort 
en als je er dus eentje intact vindt, die nèt 
het loodje heeft gelegd, zoals ik een 
Atalanta ’n paar weken geleden, is de glans 
die er vanaf komt en de pracht die je er 
van toe straalt, gelegd in een klein doosje, 
net zo inspirerend als welke bloem ook. 
“Hoe kàn het bestaan”…. Wat zijn wij dan 
grof en gewelddadig in onze menselijke 
lompheid. Dank dat je doodging, denk je 
dan bijna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen dit stukje is weer vol.  
Tot december, als de hulst bijna geplukt 
moet worden. Oh daarover gesproken.  
 

Theo, een buurtgenoot, had nog een 
goeie: waarom een hulststruik onderaan 
stekels aan z’n bladeren heeft en 
bovenaan niet.  
Onder moet ie zich verdedigen tegen 
indringers/belagers en boven hoeft dat 
niet. Daar verspilt ie dan z’n energie niet in 
overbodige (uit)stekels. Is een goeie. Zou 
best kunnen. “Nee, dat IS zo” zegt Theo.  
 

Wat de natuur allemaal niet onthul(s)t. 
Grenzeloos. 
 

© 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 

 
In wijkspeurders willen wij niet oproepen voor een wijkpolitie  
of zo, maar hierin willen wij wijkbewoners de kans geven om iets  
te vragen of aan te bieden. Dit kan gaan over goederen of diensten. 
 
B.v. u wilt iets verkopen of te koop aanbieden. Of u vraagt of iemand bij u een kleine 
klus wilt uitvoeren. Ook kunt u zich aanprijzen om bepaalde kleine klussen uit te 
voeren. 
 
Het plaatsen van een wijkspeurder is kosteloos, echter commerciële speurders worden 
niet geplaatst. Over de inhoud en kwaliteit van de aangeboden diensten en goederen 
neemt de redactie geen verantwoording.  
 
De aangeboden goederen of diensten hoeven niet kosteloos te zijn. Indien de 
wijkspeurders voldoen aan de gestelde eisen, dan worden deze altijd geplaatst. Het kan 
in zeldzame gevallen voorkomen dat deze door ruimte gebrek niet geplaatst worden, 
dan worden deze automatisch in de volgende uitgave geplaatst. 

De redactie 

http://www.roermond.readshop.nl/


  

Ze wil niet met haar gezicht in het Wijkblad. Zo. Eigenlijk wou ze ook niet eens exposeren. 
Is ze veel te bescheiden voor. En te gesloten. Zegt ze zelf. Maar ze is nu eenmaal onze 
buurvrouw . Ze woont in het Roosendael, pal naast de Ontmoetingsruimte. Vlak naast een 
van onze gastvrouwen. Enfin er is heel wat overtuigingskracht nodig geweest haar over te 
halen. Maar… 
 

Het is zeer de moeite waard gebleken. Toen ze eenmaal een loopje naar de Ontmoetings-
ruimte had gekregen, kwam ze ook bijna elke dag. Ze is inmiddels vaste klant. Dus als u 
een keer komt kijken naar haar overdonderende kleuren-spektakel, dan hebt u alle kans 
haar te ontmoeten. En haar alles te ontlokken eventueel wat u hier niet kunt lezen. 
Eigenlijk houdt ze best wel van een praatje. Tsja anders kwam ze ook niet graag in de 
Ontmoetingsruimte, want daar kom je nou niet bepaald om te mediteren of het moet al 
een ”drukte-meditatie” zijn of zoiets: tegenwoordig kan alles.. Haar werk hangt er nu een 
week of vier en is nog goed  voor een paar maanden, dus u heeft nog tijd.                                                                         
 

Het is ongelofelijk, maar ze heeft alle  
basisdingen zichzelf geleerd. Al sinds zo’n  
jaar of 12. Alles is puur abstract bij haar  
en toen er gister een schilderij van haar  
op z’n kant kwam te hangen en ik er  
plotseling bergen in zag, kòn dat dus  
eigenlijk niet. Hoewel: eenieder mag erin  
zien wat ie zelf wil zegt ze. Daarom heeft  
ook geen enkel schilderij een titel.  
Uitsluitend acryl is waar ze in werkt, maar  
dan wel met mixed-media zoals dat heet en dat betekent dat je zo ongeveer alles wat kan 
door de verf heen kunt gebruiken volgens mij. Bij haar vooral marmermeel, 
zandsteenmeel, speksteenmeel, verdikkings-middelen, jute, netjes van de uien en 
koffiedrab. Dat laatste is een heel procedé wat je goed drogen moet, anders gaat het 
schimmelen natuurlijk. Aflakken doet ze alleen op verzoek. Zij is meer van het matte en
      daardoor gaat een schilderij nèt zo 
      lang mee vertelt ze. Het is haar grote
      hobby en haar passie en in elk  
      schilderij zit ook wel een beetje rood 
      tot soms heel veel. Mensen het is  
      prachtig, het fleurt de Ontmoetings-
      ruimte enorm op en we hebben een 
      goeie akoestiek ook merk ik nu, want 
      het is alsof de werken zingen en dat  
      klìnkt toch mooi….! 

© hans vas 

GALERIE DONDERSTRAAL: Netty Meuwissen 
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Elk jaar in de maand oktober gaan we 
wijn proeven in Duitsland in het mooie 
wijngebied rondom de Moezel. Een 
traditie die ik overgenomen heb van 
mijn ouders. Ook toen al – het was nog 
lang niet zo bekend als nu – gingen wij in 
oktober naar de Moezel. Het wijn 
proeven zelf, daar deden we niet echt 
aan. Kenners waren we absoluut niet, 
maar de sfeer was er oergezellig en je 
kon mooi wandelen door de 
wijngaarden met de prachtig gekleurde 
bladeren. Vooral het blad van de blauwe 
druif had een schitterende diep rode 
kleur. Genieten dus, en wij niet alleen, 
vanuit alle windstreken kwamen 
toeristen naar de Moezel.  
 
Tegenwoordig zijn er ontelbare hotels, 
pensions, B&B’s, Restaurants met 
“Gutbürgerliche Küche”  maar vroeger in 
de vijftig en zestiger jaren waren de 
slaap en eet mogelijkheden nog zeer 
beperkt.  
 

In oktober van 1958 gingen mijn ouders 
met mij en mijn jongere zusje naar 
Cochem, ik was 10 en mijn zusje 8 jaar. 
Vader en moeder hadden kamers 
gehuurd bij mensen thuis.  Zij kregen de 
(wat we tegenwoordig noemen) master 
bedroom, wij sliepen in de kamer van de 
oudste dochter die inmiddels niet meer 
thuis woonde. Om naar de WC te gaan of 
naar de ontbijtruimte (het overdekte 
balkon) moesten we wel door de 
slaapkamer van de zoon, maar die slaapt 
toch overal doorheen werd gezegd, dat 
zou dus geen probleem zijn. 
 
De volgende ochtend liepen mijn zus en 
ik dus niets vermoedend door de 
slaapkamer van de zoon, maar daar 
kregen we een heel ander schouwspel te 
zien dan een vredig slapende jongen. Een 
jong stel lag daar, met veel overgave en 
geluid, het gebod uit de bijbel uit te 
voeren “gaat en vermenigvuldigt u”. 
 

16 

 



  

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 
 

Van schrik bleven we ook nog even 
stokstijf stil staan kijken en het paartje 
verdween helemaal onder het dekbed. 
Daarna renden zusje en ik als een speer 
de kamer uit naar het balkon voor het 
ontbijt. “Nou die hebben goed geslapen” 
hoor ik moeder nog zeggen “kijk wat een 
kleurtje ze nog hebben van de slaap.”  
Wij durfden niks te zeggen, maar we 
treuzelden enorm met het ontbijt, voor 
geen goud gingen we nog eens door die 
kamer. Na een tijd – vader had ons al een 
paar keer tot spoed gemaand – zagen we 
tot onze grote opluchting het jonge 
stelletje naar buiten sluipen, ze stapten 
zo snel als maar ging in hun auto en 
reden er met een rotgang vandoor. 
 
(Achteraf bleek dat de eigenaren ’s 
avonds laat de kamer van de zoon nog 
hadden verhuurd aan dat stelletje en de 
zoon sliep, samen met zijn ouders in de 
koeienstal waar vroeger de knechten 
sliepen). 
 
“Kijk wat die een haast hebben, ze 
nemen niet eens de tijd om te ontbijten” 
merkte moeder op. Toen hebben we 
onze ouders toch maar verteld wat we 
gezien hadden. “Schaam je dat jullie naar 
zoiets gekeken hebben, vooruit naar de 
kamer aankleden en er nooit meer aan 
denken en aan niemand vertellen.” Nou 
dat aan niemand vertellen lukte wel de 
eerste jaren, maar er nooit meer aan 
denken niet. Mijn zus en ik waren het er 
roerend over eens dat we nooit kinderen 
wilden “als je er zoiets belachelijks voor 
moet doen!” Maar ja, voortschrijdend 
inzicht………………………….. 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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De wijk was alleen te redden door heel veel geknuffel sprak zij; 
“Mensen lig niet te sikkeneuren, kom er nou maar gewoon bij’’. 
Ze sloot iedereen in haar armen en warempel wat hadden we geluk: 
Haar nieuwe wereld van liefde, kon werkelijk niet meer stuk. 
 

Vergaderen hoefden we echt nooit meer en rapporten niet meer te schrijven; 
Slechts verzinken in die liefde van haar, met al onze weerbarstige lijven. 
We geloofden haar onverbiddelijk, want hoe simpel kon het zijn; 
Versmeltend in haar armen werden de gekste dingen nog fijn. 
 

Dus toen gingen we het zelf overnemen en in het centrum staan, 
Op zekere zaterdagmiddag hebben wij dat gewoon gedaan; 
Een TV ploeg kwam ook nog kijken en al snel werd het reuze druk, 
Om ons heen maar niet in onze armen, dáárin vond NIEMAND geluk! 
 

Het leek zo vanzelfsprekend: we doen die vrouw gewoon na, 
De nieuwe wereld is erg dichtbij en de rest alleen nog blabla! 
Nou vergeet het maar, niemand ging bij ons stoppen, iedereen glipte er door; 
Toch hadden wij dezelfde bedoelingen, je snapte het echt niet hoor… 
 

Het was simpel: die vrouw was sexy en vol en groot en ook knap, 
Wij waren meer krom en lelijk en dun, dus men dacht slechts: een goeie grap! 
Wij waren te weinig als macho geboren of desnoods als een mooie vrouw: 
Heb je dat niet allemaal onder je leden, dan vergeet die knuffel maar gauw. 
 

Toch hebben wij het gewoon volgehouden en we knuffelen de wereld in brand, 
De aanhouder wint wat de liefde betreft, dat is niet iets van ’t verstand; 
Het overstijgt juist al die wetten, van wat mooi is en lelijk en meer, 
Lachend werpt het zich altijd rècht vooruit in de armen van dame èn heer. 
 

Tenslotte werd het door enkelen begrepen,  
ook al werden we soms weggehoond, 
Het is niet in woorden te vatten  
en het wordt niet met euro’s beloond. 
Het heelal dat begon met een knuffel  
en die oerknal was in feite een zoen 
Die we in elke omhelzing herhalen,  
lieve mensen wij zeggen: DOEN! 

 
 Hans.. 
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School zonder steigers. 
 

Het heeft even geduurd maar hierbij weer een bericht over de, inmiddels gerenoveerde, 
Vincent van Goghschool. Na een korte maar zeer intensieve renovatieperiode zijn de 
steigers verdwenen. Het aanzicht van de school is anders dan het was. Tussen al het groen 
is een wit gebouw zichtbaar. Nou ja, gedeeltelijk wit. De hoogbouw heeft een likje verf 
gekregen. De andere muren zijn grondig schoongemaakt en hier en daar opnieuw 
gevoegd.  
 

Zoals eerder verteld is de binnenkant volledig op de schop gegaan. De indeling van een 
aantal ruimtes is aangepast, zo zijn er bv. leer- werkpleinen gerealiseerd. De aula heeft 
een grote metamorfose ondergaan en lijkt nu, zoals veel ouders aangeven, op een knusse, 
gezellige huiskamer, inclusief een moderne keuken. 
 

Na een periode van hard werken hoort een moment van vieren.  
Naast het feit dat we de renovatie van de school vieren, is het in 2017 ook precies 50 jaar 
geleden dat de school gebouwd werd. De Vincent van Goghschool bestaat 50 jaar! 
Deze beide mijlpalen willen we samen met leerlingen, ouders, oud-leerlingen en oud-
medewerkers vieren. Hiervoor hebben we twee dagen uitgekozen.  
Op dinsdag 14 november vieren we de verjaardag van de school met alle leerlingen en 
ouders. Zij ontvangen hierover nog een persoonlijk bericht.  
Op vrijdag 17 november vieren we de opening én het 50 jarig jubileum van de school. Op 
de volgende pagina treft u een artikel met daarin het programma van deze feestelijke dag. 

 

Vincent. 

School in de steigers. (5) 
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Feestweek Vincent van Goghschool 
Al 50 jaar is de Vincent van Goghschool een vertrouwd beeld op  
de Donderberg. 
 
Het oude gebouw is in 2017 geheel gerenoveerd en gemoderniseerd.  
Veel mensen hebben in korte tijd heel hard gewerkt en een mooi  
resultaat neergezet. 
 
Van 13 t/m 17 november wordt dit groots gevierd. Wij vieren dit  
met de kinderen in de vorm van een echt circus! Circus Tadaa is  
op dinsdag te gast bij ons op school. Alle kinderen mogen die dag  
optreden als echte circusartiesten.  
 
Wij sluiten deze feestweek af met een officiële heropening.  
Op vrijdag 17 november zal deze plaatsvinden voor genodigden,  
van 12.00 tot 14.00 uur.  
Van 15.00 tot 18.00 uur zal er een jubileumfeest zijn, waarbij wij  
u als wijkbewoner, oud-leerlingen, ouders en andere betrokkenen  
van harte uitnodigen. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail  
te sturen naar jubileum@vvgoghschool.nl. 
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Zwaaiende mensen, duimpjes omhoog, 
filmpjes en foto’s worden gemaakt met 
mobieltjes, niemand kijkt afgunstig en 
mensen stellen geïnteresseerd vragen: rijden 
met een oldtimer blijft geweldig! 
 

Auto’s worden alsmaar moderner en ik vraag 
me wel eens af hoe lang we nog zelf kunnen 
blijven sturen. Al dat moderne comfort is 
natuurlijk prachtig en ook wij genieten daar 
van tijdens dagelijkse ritten en vakanties. 
Maar toch; niets blijft zo leuk als het rijden in 
onze hobbies, onder andere de Fiatjes uit 
eind jaren vijftig t/m zeventig. Het is altijd 
weer spannend of ze starten, of alles werkt 
en of het plezier kan beginnen. Uiteraard is 
onderhoud een van de kerntaken als 
oldtimerbezitter. De meeste oude auto’s 
lijden door het stilstaan en hebben ware 
passie en liefde nodig. Maar ook ervaring en 
kennis. Die oude technieken lijken vaak zo 
eenvoudig maar de kleinste probleempjes 
kunnen panne onderweg veroorzaken. 
Eenmaal op de weg is het altijd weer een 
feest. Je ruikt een beetje benzine- en 
olielucht, luchtjes die mij echter gelijk thuis 
doen voelen achter het stuur. Een oud 
snelheidsklokje, dat poging doet om 
enigszins te laten zien met welke snelheid 
we ons voortbewegen. Ruitenwissertjes 
waarvan je gaat lachen als de weergoden 
een keer minder gezind zijn. Deze gaan 
sneller op en neer naar mate je sneller rijdt, 
stilstaand bewegen ze nauwelijks. Hetzelfde 
geldt voor onze knipperlichtjes: rijdend 
knipperen ze, stilstaand duurt het wel een 
seconde of twee voordat het lampje zich 
weer meldt. Schakelen naar een lagere 
versnelling is er ook niet zomaar bij, want 
niet alle gangen zijn gesynchroniseerd. Snel 
inparkeren is er niet bij, want naar de 
stuurbekrachtiging kun je fluiten. In de 
zomer rijden we niet voor niets met het 
dakje of de raampjes open:  
 

airco? Ja…dat zou wel lekker zijn af en toe ja. 
Is het rijden met een klassieke auto wel leuk? 
ABSOLUUT! 
 

Voor mijn vrouw kocht ik in 1997 als 
verrassing een Fiatje 500 uit 1970, volledig 
gerestaureerd. Daarmee begon 
onze gezamenlijke passie voor klassieke 
voertuigen. In 1999 trouwden we er in, 
namen deel aan oldtimerevenementen en 
zeiden: dit autootje doen we nooit weg. Een 
aantal klassieke voertuigen volgenden, maar 
één hadden wij nooit gedacht te kunnen 
bemachtigen: een Fiat 600 Multipla uit 1957. 
 

Dit model is ‘swerelds eerste MPV en werd in 
1955 ontwikkeld om veelal dienst te doen als 
taxi in Italië. De uitdrukking ‘oude liefde roest 
niet’ ging helaas niet op bij Fiats in die jaren 
en velen eindigden hun leven dan ook al snel 
als oud ijzer. Enkele jaren geleden tijdens een 
vlucht naar de Fiat fabrieken in Italië sprak ik 
naar een toenmalige collega van Fiat 
Nederland uit dat ik de wens had om een 
oude Multipla te bemachtigen. Ik had al jaren 
rondgekeken voor een exemplaar, helaas 
zonder resultaat. Of het was een exemplaar 
waarvan je nog geen plantenbak meer kon 
maken; Hollandse gatenkaas was er vaak 
niets bij. 
 

Toch vond die collega onze Multipla in het 
buitenland nadat de (eerste!) eigenaar 
overleden was en zijn dochter niet wist wat te 
doen met dat autootje. We reden op goed 
geluk naar de garage waar de Multipla al 
meer dan 37 jaar ongebruikt bewaard was 
gebleven. 
 

Liefde op het eerste gezicht bij een auto is 
wellicht overdreven maar mijn hart ging toch 
behoorlijk tekeer. Voor het eerst zag de 
Multipla weer het daglicht en bleek onze 
lange rit niet voor niets. Hij was helemaal 
compleet, had nagenoeg geen roest en had 
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alle potentie om weer als nieuw te kunnen 
rijden na een restauratie. 
 

De totale restauratie tot de laatste schroef 
duurde maar liefst ruim 2 jaar. Met name 
doordat wij enkel de beste vakmensen en 
bedrijven aan onze Multipla wilden laten 
werken. Van dé beste autostoffeerdster in 
Limburg tot dé beste autospuiter in 
Groningen reisden we met de Multipla op de 
aanhanger. Na al die inspanningen en een 
niet meer te tellen aanval op onze 
spaarrekening konden we het kenteken 
aanvragen bij de RDW en startten onze 
inmiddels ruim zeven jaren rijplezier met dit 
bijzondere voertuig. 
 

Wat er zo leuk is aan een Multipla? Ze 
hebben een zeer hoge aaibaarheidsfactor 
zoals dit genoemd wordt. Iedereen vindt het 
model grappig en verrassend. Men herkent 
wel iets van het bekende oude ‘500-tje’ en 
ook de Fiat 600 ‘met neus’. Het verbaast 
 

mensen hoeveel zitruimte hij heeft; 6 
volwassenen kunnen er gemakkelijk in zitten, 
verdeeld over 3 zitrijen. De meesten hebben 
dit model nog nooit gezien en dat spreekt 
mensen duidelijk aan. Tussen die moderne 
eenheidsworsten valt zo’n grappig en vrolijk 
gekleurd autootje heel erg op. Het taxi-
bordje, de oude reiskoffer en de houten 
surfplank op het dakrek completeren deze 
blikvanger ook succesvol. Onze drie dochters 
houden van alle moderne media en 
apparaten. Maar zodra we een stukje met de 
Multipla gaan rijden dan laten ze alles vallen 
en rijden ze dolenthousiast mee. Alle drie 
vinden ze die aandacht geweldig en zwaaien 
zij vrolijk terug naar overige weggebruikers.  
 

Naast alle plezier die we hieraan beleven 
bleek de aankoop en restauratie ook een 
goede investering te zijn. Daar waar moderne 
auto’s na het verlaten van de showroom al 
duizenden Euro’s aan waarde verliezen, 
steeg de vraag naar deze unieke auto’s. 
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Slechts tientallen mogen zich wereldwijd 
gelukkige eigenaar van een klassieke Multipla 
noemen. Je moet behoorlijk veel moeite 
doen om er nog ergens een te vinden en diep 
in de buidel tasten om er een te kopen. Zelfs 
de ‘gatenkazen’ moeten al grof geld 
opbrengen en dan volgt een kostbare 
restauratie. Deze kan onfortuinlijke situaties 
opleveren als onderdelen ontbreken of niet 
meer te gebruiken zijn voor restauratie. 
Onderdelen van een Multipla zijn zeer 
schaars, sommige onderdelen zelfs 
wereldwijd onvindbaar. Onze totale 
investering steeg, enigszins gecontroleerd en 
gevoed door onze passie, al snel over de 
€25.000,-. Voor zo’n bedrag kopen anderen 
een mooie nieuwe auto. De taxatiewaarde 
van onze Multipla tikt de €40.000 aan, 
hetgeen mensen soms enorm doet schrikken. 
Onze Multipla is voor kenners ook nog eens 
extra uniek doordat deze uit de eerste 
productieserie stamt. Men gebruikte 
allereerst nog onderdelen uit andere en 
uitgeproduceerde Fiat modellen waarvan 
men nog voorraad over had, waarschijnlijk 
om kosten te besparen. Uiteindelijk werden 
deze vervangen door nieuw ontworpen 
onderdelen toen de Multipla als model goed 
in de markt verkocht werd. Ook begon 
veiligheid in die tijd al een rol te spelen en 
kregen latere Multipla’s knipperlichten aan 
de zijkanten. 
 

Wij zijn als oldtimerbezitters erg voorzichtig 
met onze klassiekers en zullen deze 
doorgaands niet gebruiken voor een 
boodschapje. Tijdens oldtimerevenementen 
openen bezoekers gerust zonder te vragen 
een portier of leunen even tegen de auto 
voor een Selfie. Uiteraard vinden wij alle 
interesse leuk en vertellen wij graag meer 
over onze passie. Maar het is jammer om te 
zien dat men de waarde van een klassieker 
regelmatig niet inziet. Onze Multipla wordt 
regelmatig gevraagd voor bruiloften en soms 
een fotosessie of promotie. 
 

Bruidsparen zoeken doorgaands  een 
bijzonder vervoermiddel voor hun grote dag 
en dit vinden bruidsparen dan ook regelmatig 
in onze kleine blikvanger. Hoe klein de 
Multipla ook uitziet van buiten; van binnen is 
het een erg ruime auto. De middelste zitrij 
bestaat uit neerklapbare stoeltjes. In 
combinatie met de grote ruim openslaande 
achterdeuren ontstaat een ruimte die 
ongekend is, zelfs bij moderne grotere auto’s. 
Er kunnen bijvoorbeeld nog getuigen of 
bruidsmeisjes mee om het feest tijdens het 
rijden voort te zetten. Het blijft iedere rit 
weer geweldig met de Multipla, of hij nou 
ergens geparkeerd staat of tijdens de rit. 
Passanten maken foto’s en filmpjes, soms 
hangen ze zelfs op de autosnelweg uit het 
raam om een actiekiekje te schieten. Met 
regelmaat zien we die kiekjes ook terug via 
Social Media of krijgen ze via via 
doorgestuurd (inzet foto). Het was ons ooit 
enkel te doen om zo’n onbekend autootje te 
bezitten en zelf van te genieten. Maar het 
streelt ons ego uiteraard enorm dat onze 
aparte keuze door zovelen wordt 
toegejuichd. Sommigen bedanken ons zelfs 
voor het in ere houden van zo’n mooi 
voertuig; hoe mooi is dat?! 
 

Naast oldtimers genieten wij van meer ‘oud 
spul’. Ons huis is her en der ingericht met 
leuke spulletjes uit vroegere tijden. Ook 
delen wij onze eigen oude herinneringen met 
onze kinderen op bijvoorbeeld de flipperkast 
uit de zeventiger jaren. Wij keken al uit naar 
het evenement ‘Good Old Times’ in oktober 
in de SIF hallen in Panningen. Daar was 
vanalles te zien uit de zestiger en zeventiger 
jaren. Daar hebben we genoten van ander-
mans hobby’s en vaak is dan de kans groot 
dat ons wat leuks voor thuis aan de vingers 
blijft plakken. Wil je de Multipla in het echt 
zien? Die is niet te koop, maar wordt speciaal 
onder de aandacht gebracht tijdens dit 
evenement. Wellicht tot ziens! 

 

© Ivo Tiggelers, Baarlo 



  Word vrijwilliger 
bij Maatje op Maat 

Meer informatie en/of aanmelden 
T  0475 345135 
E  maatjeopmaat@welkom.nu 
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De vrijwillige senioradviseur 
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen 
in de eigen buurt is een wens van veel 
senioren. Gelukkig zijn er veel 
voorzieningen, regelingen en activiteiten 
op het gebied van welzijn, wonen, zorg en 
financiën die dit mogelijk maken. Maar 
weet u welke mogelijkheden er zijn? En 
hoe u hier nú of in de toekomst gebruik 
van kunt maken? 
 
De seniorenadviseur helpt 
Veel senioren hebben behoefte aan goede 
informatie zodat zij, als het nodig is, de 
juiste keuze kunnen maken in hulp- en 
dienstverlening. De seniorenadviseur is 
een deskundige vrijwilliger die is opgeleid 
om u te informeren over de diverse 
mogelijkheden bij u in de buurt. Hij of zij 
kent bovendien het ingewikkelde veld van 
voorzieningen, procedures en regelgeving. 
 
Tijdens een huisbezoek gaat de vrijwillige 
seniorenadviseur met u in gesprek over 
hoe u het wonen, de zorg en het welzijn 
ervaart. U krijgt volop de gelegenheid om 
vragen te stellen. 

Ook krijgt u uitgebreide informatie over 
regelingen en voorzieningen. Waar nodig 
wijst de adviseur u de weg naar andere 
organisaties en instanties.  
 
Waarvoor kunt u zoal terecht bij de 
seniorenadviseur? 
 Wonen: aanpassingen in uw woning, 

huurtoeslag, de klussendienst en het 
zoeken naar een passende woning. 

 Welzijn: bewegen voor ouderen, 
educatieve activiteiten, activiteiten bij u 
in de wijk, sociale contacten, 
vrijwilligerswerk, personenalarmering 
en mantelzorg. 

 Zorg: zorgteam, sociaal wijkteam, 
hulpmiddelen, thuiszorg, zorgtoeslag, 
verzorgingshuizen, dagopvang en 
maaltijdvoorziening. 

 Verkeer en vervoer: Omnibuzz, Valys, 
invalidenparkeerkaart en buurtbus. 

 Financiën: bijzondere bijstand, 
participatiefonds, zorgtoeslag, hulp bij 
de administratie thuis, 
belastingaangifte, kwijtscheldingen en 
schuldhulpverlening. 

 
Meer weten? 
Voor vragen of voor het 
maken van een afspraak 
kunt u tijdens 
kantooruren contact 
opnemen met de 
professionele 
seniorenadviseurs van 
Wel.kom. 
T  0475 34 51 35 
E  seniorenwerkroermond 
@welkom.nu 
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  Basistraining voor 
nieuwe vrijwilligers 

De vrijwilligersCentrale Roermond (VCR) 
helpt vrijwilligers om vrijwilligerswerk te 
vinden en ondersteunt stichtingen, 
verenigingen en organisaties bij het 
vinden van de juiste vrijwilliger.  
 
Op 31 oktober 2017 van 13.30-16.00 uur 
organiseert de VrijwilligersCentrale 
Roermond (VCR) een basistraining in de 
Donderie voor beginnende vrijwilligers. De 
training bestaat uit één dagdeel; kosten 
bedragen € 5,=.  
 
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 
de vrijwilliger voor op hetgeen hij nodig 
heeft om een goede start te kunnen 
maken met  vrijwilligerswerk.  
 

In de training komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
• Wat is vrijwilligerswerk? 
• Wat betekent vrijwilliger zijn? 
• Wat motiveert vrijwilligers? 
• Een vacature onder de loep. 
• Oefenen met communiceren. 
• Praktische tips. 
 
Meer informatie en/of aanmelden 
VrijwilligersCentrale Roermond 
E  vcr@welkom.nu 
T  0475 345135 
I   www.vrijwilligerscentraleroermond.nl 
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Dit is het derde deel van de belevenissen van 40 jaar reizen door Afrika, opgetekend 
door Pieter en Ida Kersten, Donderbergers met roots in de Amsterdamse Jordaan. 

Naar Afrika, water is essentieel.  
 

Het is nog stil in Amsterdam op die zondagochtend in 2002, net zo stil als het is tussen 
ons. Het geluid van de startende Land Rover klonk in de nauwe Palmstraat in de Jordaan 
Noord net iets anders dan dat het al die jaren daarvoor had gedaan. De auto was ingepakt 
en opgebouwd met jerrycans, kisten en zandplaten op het dak. Wij vertrokken naar Afrika. 
Met gepaste zenuwen lopen we door het huis, speurend of we niets vergeten zijn. Het is 
niets bijzonders want dat doen wij al jaren. Toch was het deze keer anders. Wij vertrokken 
deze keer voor onbepaalde tijd. Dat betekende dat wij zeker een jaar zouden weg blijven. 
In deel 1 van Natuurlijk Afrika hebben wij hier meer over geschreven.  
 

Bij het afscheid van vrienden en familie hebben wij bijgehouden welke vraag het meest 
aan ons gesteld werd. De vraag was: “Hoe doe je dat straks met eten kopen?” Het 
vreemde is dat deze vraag nooit bij ons opgekomen is. Ook niet, als wij de vele malen de 
Sahara doorkruisten. Er waren altijd dadels en uiteraard hadden wij water in overvloed. 
 

Water is essentieel.  
Als je ons ’s nachts wakker zou maken,  
konden wij je precies vertellen hoeveel  
drinkwater aan boord was. Wij contro- 
leerden elkaar of wij wel genoeg gedron- 
ken hadden. De laatste jaren van de  
Afrikareizen hadden wij een ijskastje in  
de auto. Maar daarvoor hadden wij hele  
systemen om het water af te koelen.  
Een beproefde methode was een natte  
lap om een blik of fles en dan in de altijd  
aanwezige wind.  
Vreemd genoeg hebben wij in de Sahara nooit een tekort aan drinkwater gehad. Terwijl 
wij een paar keer geconfronteerd zijn geweest met de dood van mensen door uitdroging. 
In de Sahara ligt het grootste zoetwaterreservoir van de wereld. Het water is zo’n 5.000 
jaar geleden diep onder de grond terechtgekomen toen de Sahara nog geen woestijn was, 
maar juist een vrij nat gebied. Vooral het door onrust geteisterd land Libië is rijk aan een 
enorme watervoorraad. Het is dus een kwestie van het naar boven halen. Ooit vonden wij 
iemand uitgedroogd bij een waterput. Zijn touw was te kort om het water te bereiken. 
Een emmer en een touw kan dus belangrijker zijn dan lekker eten. 
Met deze wijsheid in het hoofd wonen wij hier op de Donderberg nog niet zo slecht; 
tussen de rivieren Maas en Roer en toch op een droge plek.  

Pieter en Ida Kersten 

Als er dan water is, dan ook haren wassen 
zoals hier in Mauretanië 
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Is waar wij mee zijn opgegroeid in de 60er 
jaren. De RAI in Amsterdam is nog wel voor 
meer dingen, maar deze hippiemanifestatie 
was voor ons ‘t meest indrukwekkend. Maf 
dat we daaraan moeten denken nu we op de 
openingsmiddag van de RAI Roermond op de 
Donderberg zitten. Het kàn verkeren! Nou ze 
bestaan eigenlijk best wel lang al volgens mij, 
onder welk naam ook, de Antillianen 
vereniging, maar nu is er een echte doorstart. 
Zie het vorige Wijkblad blz. 21. Nou schaam u 
niet, ik had het óók niet gelezen! En dat 
terwijl we als redactie worden geacht àlles te 
lezen.… Gelukkig kwam ik Carmen van de 
Sterrenberg twee keer tegen, die ook deels 
Antilliaans bloed door d’aderen heeft vloeien 
en die zegt ”je komt toch ook?’’ Ze bedoelde  
de start-middag in de gloednieuwe aanbouw 
van Gotcha, van het Roermonds Antilliaans 
Initiatief. Oude rotten als Carla Gomez en 
Empy Serberie staan aan het roer en zorgen 
met hun team voor een onvergetelijke 
middag. 
 

Nou ik woon naast Gotcha dus hoe lastig kan 
het wezen en ik ben dus even een uurtje daar 
gaan chillen (klinkt niet als een 68 jarige dat 
zegt, maar goed). Alleen al omdat het tegelijk  
een kennismaking was  
met de grandioze nieuwe  
aanbouw van Gotcha, was  
het de moeite waard. 
Is daar al een openings- 
moment voor geweest?  
Volgens mij niet. Of heb ik 
dat ook alweer gemist?  
Het Ware Leven speelt zich 
vooral op Facebook af  
tegenwoordig en als je  
daar nou niet zo’n echte  
fan van bent, dan mis je  
een hoop. 

Lieve Facebookers: blijf in Godsnaam de 
mensen waarvan je weet dat ze niet zo 
Facebookerig zijn ook op de gewone andere 
manieren op de hoogte houden. Ja toch? 
 

Wow wat een zaal! Met heuse bühne  en een 
enorme spiegelwand, is het binnen ook veel 
groter dan je er buiten aan afziet. Echt 
prachtig. Licht, ruim, open. Dat gold ook voor 
de RAI middag zelf: heerlijke dansen heb ik 
voorbij zien komen including een workshop 
waar ik tòch maar niet aan meedeed. Als 
smoes gebruikte ik de verrukkelijke 
lekkernijen die ze hadden klaarstaan en ik 
moest nog lunchen, dus… Nou vraag ik me 
wel af hoe de rest van de middag is verlopen 
want behalve wat witte hotemetoten en 
ikzelf zag ik alleen maar die heerlijke 
warmbloedige Antillianers zelf in grote 
getalen en van alle leeftijden. Dus ik hoop dat 
het de rest van de middag en aardige 
Donderbergse mix is geworden want dat was 
de bedoeling: ons laten kennismaken met hun 
culturele waarden waar wij nog een puntje 
aan kunnen zuigen of hoe zeg je dat. Ik vrees 
dat wij nog een paar meetings als deze nodig 
hebben voordat het echt iets bij ons triggert 
en we mee willen doen. 
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Maar nogmaals: ik weet het niet zeker want 
ik ging na een uur weg. Dank lieve RAIers 
voor een inspirerende middag sowieso en ga 
zo door en op naar een eigen ruimte 
inderdaad, of nog beter gewoon in de 
nieuwe Bruisende Donderie, met z’n allen, 
lekker alles door mekaar, één grote 
gezamenlijke eigen ruimte. Dat streven is er 
nog steeds en laten we dus ophouden met 
voor onszelf overal een plekkie te gaan 
zoeken. De Donderie moet de place to be 
weer worden, net als vroeger, maar dan 
ànders – zie vele oude Donderbergers die 
met tranen in hun ogen over die gloriedagen 
vertellen. Maar voorlopig: high bij de RAI op 
de Donderberg waar dan ook! 

© hans vas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sinterklaas komt tijdens zijn verblijf in Nederland bij de Graasj in Roermond logeren. Het 
huis moet natuurlijk groot genoeg zijn, zodat ook alle Pieten er kunnen verblijven. Het 
Sinterklaashuis wordt op zondag 19 november 2017, na de intocht in Roermond, officieel 
geopend voor het publiek. Iedereen is welkom voor het gratis openingsfeestje met de Sint en 
zijn pieten. Het is dankzij de binnenspeeltuin groot genoeg om met alle kinderen een 
spelletje te spelen. De pieten verheugen zich er al op! 
  
Vanaf maandag 20 november 2017 starten in het Sinterklaashuis de activiteiten voor de 
kinderen. De pieten hebben activiteiten bedacht die de kinderen in groepsverband uitvoeren. 
Denk aan activiteiten waarbij samengewerkt moet worden waardoor er uiteraard iets te  

leren is. Er wordt samen muziek gemaakt en er  
mag dus volopgedanst worden en de kinderen  
ontvangen een Pietenpaspoort. Alle activiteiten  
worden begeleid door de Pieten.  
 
Het Sinterklaashuis is verschillende dagen  
geopend en sluit op zondag 3 december. 

 
Locatie: De Graasj Roermond 21,  
6041 GP Roermond 
Meer informatie en openingstijden: 
www.degraasjroermond.nl   
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      INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 
 
 

Ons Weekprogramma!!  

 
Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics 1e 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 

09.00-12.00 
10.30-12.15 
19.30-20.30 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 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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  Die werkt in de Ontmoetingsruimte in de 

Donderie als gastheer twee keer per week 
en heet Hussein. Hij heeft een 
hartverwarmende stijl van je bedienen en 
z’n roem was hem vooruitgegaan via 
mensen die ook met hem in asielzoekers-
centra zaten en wisten wat een goeie kok 
hij was. Maar verder dan enthousiaste 
verhalen kwam het niet. Tòtdat wij een 
gezamenlijke barbecue met MET ggz 
hielden op donderdagmiddag 21 
september op het terras van de 
Ontmoetingsruimte onder een stralend 
zonnetje. De hele Donderberg was 
uitgenodigd, we kregen een Kleur je Wijk-
subsidie en coördinator Pieter Kersten 
nam ook nog afscheid. Hussein wou Kebab 
maken. Op z’n eigen barbecue. Nou wat 
ons betreft: DOEN. Veertig mensen gaven 
zich op en dat was goed voor zo’n 10 kilo 
Kebab gehakt. Hij had een goeie vriend, 
een man die in z’n vrije tijd niks anders 
doet en die ging hem helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen togen ze naar een bevriende 
naburige halal-slager en keerden daarvan 
terug met en enorm pak lamsgehakt. De 
basis van deze Kebab. Al dagen was 
Hussein een soort korte zwaarden komen 
brengen. Later bleek dat de heren daar het 
gehakt omheen vouwen en dat werd dan 
gegrild.  

Elke familie die deze Kebab  maakt heeft 
zo’n stuk of zes van deze “zwaarden” in 
huis. Hij verzamelde er een stuk of 20 van 
de diverse clans. Om 12 uur ongeveer werd 
het vuur aangestoken en veel rook is wel 
de kern van het succes daarvan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vluchtten al snel naar de rand van het 
terras zodat de inmiddels toegestroomde 
bezoekers niet als gerookte palingen naar 
huis zouden gaan. Veel andere lekkernijen 
waren inmiddels in overvloed aangevoerd, 
van Netty’s beroemde huisgemaakte 
macaronisalade en knoflooksaus, tot een 
enorme pan Somalische rijst van Salada uit 
de Saturnusstraat en allerlei kip-variaties 
met garnituur, geleverd door Café Bubbels, 
om ook te braden op een paar van de 
Wijkraad geleende barbecues. Door Jo, ook 
een huis-artiest van ons. Sjaak en z’n 
moeder draaiden plaatjes en er was GEEN 
alcohol. Wat niet verhinderde dat in de 
loop van de middag iedereen in een soort 
gelukzalige flow kwam. Zo’n soort van 
voortkabbelende pure pret waarin 
wethouder IJf, die ook aanschoof met een 
officeel toespraakje en een afscheidslied 
van Hansen een – zoals gewoonlijk – lang 
maar vrolijk dankwoord van Pieter, zich 
mengde met de rook van de Hussein-
kebab, de toekijkende duiven, het gebabbel 
van de gasten, Sjaaks melodietjes etc. etc.,  
tot één smeuïge brei. 
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Hoeveel soorten Kebab zullen er bekend 
zijn onder onze Donderbergse multiculti? 
We zouden zo een Kebab-serie in het 
Wijkblad kunnen beginnen. Het smaakte 
verrukkelijk en de beide mannen werkten 
urenlang de sterren van de Donderbergse 
hemel. Als ze weer een keer komen 
braden, waarschuwen we u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was dankzij o.a. hen in elk geval een 
onvergetelijke middag. Een mooier 
afscheid had mijn collega Pieter zich niet 
kunnen denken. Dank aan hem voor de 
jaren inzet en aan allen die deze middag zo 
geslaagd maakten. 

© 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 je 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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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  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

KNUTSELAARS GEZOCHT! 
Ben je een oude of jonge knutselaar, maar zou je dat graag met anderen willen beleven 
in plaats van in je eentje? 
 

Er is nog plek voor jou bij Stichting Sterrenberg, Lunastraat 1, waar Jopy Sonnemans sinds 
jaar en dag op maandagmiddag een knutselclub heeft van 13.30 uur tot 15.30 uur. Het 
kost je 4 euro per keer. Kom gewoon een keer langs. Je bent van harte welkom! 

K a s t e l e n B u u r t O v e r l e g 
 
Het Bewonersoverleg Kastelenbuurt organiseert weer het jaarlijkse Bewonersoverleg. 
Alle bewoners uit de Kastelenbuurt zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op 
woensdag 15 november, vanaf 19.00 uur in zaal 1&2 in de Donderie. 
 
Belangrijkste onderdelen van de avond: 
 Bespreking uitkomst en conclusies van de recente enquête voor de  
         aanstaande renovatie. 
 Renovatie Kastelenbuurt: stand van zaken, wethouder is aanwezig. 
 Buurtpreventie, WhatsApp en facebook-pagina Kastelenbuurt. 
 Nazit. 

 

Kom ook, want uw mening telt!! 
 

Graag tot 15 november 
19 uur in de Donderie 

 

 

mailto:info@fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nl
http://www.fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nl/
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Ik zeg altijd automatisch KloosterShof 
trouwens, al m’n hele leven. U ook ? Gek 
hoe je dat dan normaal gaat vinden. 
Verder niet van belang natuurlijk, hoewel 
het deel uitmaakt van de herinneringen 
van de oude Donderbergers aan die plek, 
toen je nog zo door het veld er naartoe 
kon lopen. Vóórdat de A-73 bestond dus. 
Wij vanuit de Harp-flat over een smal 
hobbelpaadje eerst. Je kwam dan meestal 
eerst langs een paar “arme boertjes” die 
daar dag in dag uit aan het zwoegen 
waren, de één nog krommer dan de ander. 
En meestal met een grote zware Belgische 
knol ervoor of een kei-oude tractor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die woonden niet op Kloosters sorry 
Kloosterhof, maar meer richting Melick in 
een superklein boerderijtje. Die heetten 
dus ook geen Cox maar …oh God net wist 
ik ’t nog: als die oude groenteboer met die 
Pruttelkar van de Kapellerlaan, die bij de 
eerste Donderbergers langs de deur 
kwam, weet u nog wel. Dat was familie. 
Van Eck! Nou weet ik ’t weer. Oh boy wat 
een historie. Bij ons deden ze dan bieten 
of asperges of zo, want mais zag je in die 
tijd nog niet zoveel. En dan kwam je op 
een stuk verharde weg dat naar Klooster-
hof leidde en dan kwam je meestal de 
knecht tegen, ook een heel speciaal klein  

krom mannetje, die er al vanaf voor 
Christus werkte zei men. Zo zag ie er ook 
uit en dat ze heel goed voor ‘m waren, zei 
men en dat ie er tot z’n dood is gebleven. 
(Vandaag zie ik voor ’t eerst op de oude 
knipsels die ze tentoonstellen dat ie Willen 
Strikwerda heette. Ook geen Limburger 
dus. Boeiend!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allemaal praatjes natuurlijk, niemand wist 
het echt. Om over de boer zelf, Bär, nog 
maar te zwijgen. Die was in die dagen net 
zo beroemd/berucht als Jos van Rey nu. 
Zoiets dan. (Voordat ik de hele familie over 
me heen krijg. Laten we zeggen: hij was 
behoorlijk kleurrijk.) Je kwam hem veel 
paardrijles gevend in het bos tegen en in de 
Roermondse politiek kon je niet om hem 
heen denk ik – ik was nog kind toen dus je 
keek er automatisch tegenop. 
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Aan dit alles moet ik zijdelings denken als 
ik me op deze jubileum-dag een weg baan 
door de massa die er op af is gekomen. 
Gelukkig bij goed weer, want anders was 
het parkeerterrein nog 100 keer zompiger 
geweest denk ik. Nu kon iedereen keurig 
op z’n zondags er rondlopen en genieten 
van elkaar en de tientallen dingen die er te 
doen waren. Mijn hemel wat een 
organisatie, wàt een werk moet dit alles 
geweest zijn: de oude ambachten, de 
verteller, de oude machines, de 
tentoonstelling met de oude foto’s de 
diverse terrassen en al die optredens: het 
boerenpetje af ervoor. Ik ben er geen uren 
gebleven. Het moet toch echt je ding zijn 
zoiets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je voelt je ook opeens ontzettend Hollands 
weer zo tussen al die Limburgse aboriginals 
– het staat een beetje haaks op de 
Donderberg van alledag. Hoog op het 
podium zit iemand het “Loeënde Klokke” 
te zingen en Hollanders verstaan alleen 
maar “Loeiende Klokken”. Ook de op het 
eerste oog volledige afwezigheid van enige 
Multiculti geeft al een ander gevoel als 
normaal. Maakt niet uit, dankzij de 
meewerkende weergoden (gister heel 
slecht, vandaag prima en morgen weer 
heel slecht zeggen ze) is het al met al 
ontstellend geslaagd en gezellig. Ben 
benieuwd of het opnieuw een traditie gaat 
worden, zoals sommigen beweren, of dat 
we weer 250 jaar moeten wachten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 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 
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 
 

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 
 

Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : www.maximina.nl 
E-mail: info@maximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur  
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Kopij inleveren t/m  
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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. Jan Raeven. Tel: 0475-324474 
 

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: info@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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