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Dit is alweer de laatste uitgave van 
ons wijkblad in 2017. 
 
Afgelopen  jaar mochten we weer 
rekenen op de steun van een aantal 
donderbergse ondernemers en 
wijkpartners, zodat we de wijkbe-
woners een kleurrijk blad konden 
presenteren. 
 
Een en ander werd mede mogelijk 
gemaakt door financiele steun vanuit 
Kleur je Wijk. 
 
Wij danken onze adverteerders en 
sponsors voor het in ons gestelde 
vertrouwen en hopen voor 2018 op 
dezelfde financiële steun, zodat wij 
ook komend jaar de wijkbewoners 
van een kwalitatief goed blad kunnen 
voorzien. 
 

Wij wensen al onze lezers fijne 
feestdagen en een gezond en 

gelukkig 2018 toe!! 
 
 
 
 

 
 

 
De redactie!! 

Redactieleden:   Algemene coördinatie: Freelancers: 
Diana Bolk   Bert Pansters  Willie de Kubber 
Tel. 06-42625283  Tel. 06-51084146 Ida Kersten 
E-mail: diana@opperheks.nl bert.pansters@home.nl 
    

Hans Vas   Samenstelling:  
Tel. 0475-323220/06-53749779 Bert Pansters 
E-mail: hansvas@kpnmail.nl  
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   Leerlingen verbeteren  
        de Donderberg 

 
Leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée gaan de komende maanden 
aan de slag met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze 
jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk 
Donderberg rijk is. 
 
Tegelijk doen ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken 
in de samenleving. Op donderdag 30 november 2017 is de ‘Kick-off’ van het zogenoemde 
Jeugd-WOP. Dan maken de leerlingen en de wijk kennis met elkaar. Daarna gaan de 
leerlingen aan de slag met hun verbetervoorstellen. 
 
Het initiatief sluit aan op ontwikkelingen om het onderwijs aan te laten sluiten op de 
praktijk en op maatschappelijke thema’s. Door met hun leerlingen de Donderberg in te 
gaan, geven de drie middelbare scholen vorm aan deze ambitie. Zo’n 50 tot 80 leerlingen 
van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée starten op 30 november met een 
wandeling door de wijk onder leiding van wijkbewoners. Deze kennismaking is de opmaat 
voor hun eigen jeugdige wijkanalyse en het komen tot verbetervoorstellen. De 
verbeterplannen worden in april 2018 in het Limburgse gouvernement gepresenteerd aan 
een jury van wijkbewoners en wijkprofessionals. De insteek is dat succesvolle ideeën 
daarna door de leerlingen worden uitgevoerd, eventueel met hulp van professionele 
partijen in de wijk. Door dit project worden de leerlingen zich bewust van de wijk waarin 
ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. En van het feit dat hun ideeën ertoe 
doen en ze de wereld dichtbij huis kunnen verbeteren. 
 
Het Jeugd-WOP wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Gemeente 
Roermond, Wonen Limburg en Wonen Zuid. 
 
Voor meer informatie en updates, bekijk www.donderbergroermond.nl of volg 
@DonderbergRoermond op Facebook. 
 

bron: www.roermond.nl 

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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Tussen zomertijd en wintertijd… 
 
Tussen zomertijd en wintertijd kwam er een paardje, klipperdieklap, 
Om me tòch weer te herinneren, hoe moeilijk ook, het is een grap! 
Geen platvloerse, begrijp me goed, maar alsof je de wereld overdoet, 
Is het elke dag weer feest, hoe belabberd ook geweest…. 
 

Wij hebben allemaal geen idee, één goed teken klipperdieklip, 
Stel je voor het was te volgen of heel gewoon voor ons begrip! 
Nee het trippelt om ons heen, tegen ieders zere been 
Schopt het vrolijk, achteruit, met een glimlach op z’n snuit…. 
 

Goed het stond nu dus te wezen in een marktkraam, klipperdieklop, 
Gewoon van hout en best wel duur, met één pootje in galop! 
Ik had er wel voor afgeremd, maar snapte niet het was bestemd 
Om mij ‘t weer te laten zien, vraag me niet waar ik ’t aan verdien…. 
 

Dus ben ik toch maar teruggefietst en heb het gekocht klipperdieklere, 
Ik had ’t nauwelijks in de gaten, laat ik dat nou niet beweren! 
Maar… toen stond het hier te stralen en begon het dus te malen 
Over de afgelopen weken, die zo duister hadden geleken…. 
 

En die nacht in ’n soort droom, ging ik dood klipperdiekletter, 
Ze vonden me na een week in bed, ja ’t was echt uit met ’t geëtter! 
Had je buiten dat paardje gerekend, want dat had veel meer betekend 
Dan die marktkoopman kon voelen, tsja wat kon het meer bedoelen…? 
 

Op zijn rug tussen de sterren sprongen wij voort klipperdiekling, 
En toen ik wakker werd, nog niet dood, schreef ik wat ik hier nu zing! 
Op ons allen wacht een paardje, of hoe dan ook, iets met een staartje, 
Dat ons altijd verdersjouwt en dat voelt heel erg vertrouwd…. 
 

Klipperdiekleine , klipperdiekloot,  
nee ze krijgen het niet zomaar dood, 
Wat zich in jou ligt te bevroeden,  
kan steeds weer iets nieuws uitbroeden! 
Klipperdiehopsa, klipperdiekluk,  
het is een kwestie van geluk, 
Zegt dat paardje tegen mij  
en verder niks; alleen maar blij! 

Hans.. 



 
Donderse Moestuin      
   Donderbergweg 
 

Samen tuinieren, eigen groenten kweken. Zou u dat ook willen? 
Meld u dan aan. Er komen  plaatsen vrij. Wees er snel bij. 

Informatie: 0640186708 
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Je zal maar hartstikke jong zijn en een 
kroeg mogen runnen (ik wou zeggen 
‘moeten’ maar dat is niet zo – toen hij na 
rijp beraad het in 2015 van z’n zus 
overnam, was dat eigen vrije wil) op de 
Donderberg, de enigste die er nog is.  
Fris en fruitig vol jeugdige overmoed en 
dan dagelijks middenin die oude D’bergse 
erfenis van ons zitten en je wilt bruisen en 
nog meer bruisen. ”Laten ze er in 
godsnaam niet nog meer geld inpompen in 
die grootse plannen die er nu alweer jaren 
zijn voor de Donderie, dat nieuwe gebruis, 
van hogerhand zeg maar.” Daar zijn we 
het over eens. Alweer iemand met een 
Porsche of id. die het ons komt vertellen, 
terwijl hij van de dagelijkse bruis-partij is 
en het gewoon moet doen met de voetjes 
in de bubbelende D’bergse blubber. 
Gelukkig met ‘n paar grootheden nog 
steeds, als de Donderböl en de BAS die al 
jaren enthousiast de dingen voort blijven 
zetten en een paar nieuwe gezichten sinds 
een jaar of drie, schoorvoetend maar met 
‘n herkenbaar vuur, als de 
Woonzorgbrigade en de 
Ontmoetingsruimte. Ik geef het je te doen 
in een wijk die nog steeds vooràl roept 
hoe GOED het in de Donderie was heel  
V R O E G E R. Het is een soort 
taaislijmziekte van toen. Gelukkig: hij 
straalt zoiets uit als “wat maakt het uit: wij 
zijn jong en het gaat lukken”. En zie: dan 
LUKT het ook! 
 
Ik praat vanmiddag, begin november, met 
Sonny Schuman, die sinds een jaar of drie, 
binnen één VOF met z’n vader (“Café de 
Breer” in het Veld) Café Bubbels in de 
Donderie uitbaat. Het is een begeesterd 
gesprek. Zoals ik had verwacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik merkte dat al langer als we wat met hem 
van doen hadden en wilde daarom al lang 
met hem praten voor dit blad. Want 
mensen hij verdient het dat zijn café, de 
hele Donderie, veel beter wordt nog dan 
vroeger. Hij zegt verschillende keren in dit 
gesprekje: “de mensen moeten het zelf 
doen”. Hij is dan wel van het ouderwetse 
op een nieuwe manier ”de klant is koning”, 
maar wij moeten zèlf die drempel over.  
Dat er alleen maar een bepaald deel van de 
bevolking van de Donderberg bij hem komt, 
is al lang niet meer zo vertelt hij. Alle 
nationaliteiten, stromingen, gelovigheden, 
geaardheden, ongelovigheden en wat ook, 
komen er over de vloer en hebben er een 
gezellige avond of middag of komen er 
darten, biljarten of met z’n allen naar het 
grote scherm kijken. Want hij heeft als een 
van de weinige cafés in Roermond de 
licentie van Fox gekocht die het mogelijk 
maakt dat wij er alle voetbalwedstrijden 
kunnen kijken. 
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Wordt al erg veel gedaan vertelt ie.  
En wat dacht u van Max Verstappen?  
Dat gezamenlijk beleven bij hem? Kan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo is hij al zondagsmorgens voor dag en 
dauw open geweest, om dat mogelijk te 
maken. Een feest! Wisten wij niet? Toch 
adverteert hij veel. Vooral via de sociale 
media natuurlijk. Maar we spreken af dat 
er voortaan ook een stapeltje Wijkbladen 
bij hem in het café komt te liggen, want hij 
wil maar al te graag ook de rest meekrijgen 
op alle manieren. Op zijn grote levendige 
terras houdt hij een paar keer in de zomer 
feesten, al dan niet met barbecue en 
iedereen is welkom. Ik zie nog afgelopen 
zomer dat enorme springkussen er staan, 
liever gezegd liggend, tot aan de Donder-
bergweg. Nee mensen ik krijg geen korting 
of zo voor dit enthousiast gekreet, maar 
zijn vuur voor een Donderberg met 
toekomst is aanstekelijk. Je gunt het jonge 
mensen die het beste voor onze wijk willen 
zo, wat ze ook in die ondernemerswereld  

hebben opgezet. En laten we eerlijk zijn: 
wat is er belangrijker voor een wijk als een 
goed buurtcafé? Iets te vieren? We hoeven 
niet naar de stad. Het kan allemaal in ons 
eigen wijkgebouw. Op bestelling kan hij 
ook maaltijden verzorgen. Okay we kunnen 
zelf niet bij hem in de keuken ons 
wereldpotje koken natuurlijk. Hebben we 
het ook over. Die ambitie van de Donderie 
van “er moet een keuken in, want…” 
Hoezo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de overkant bij Maximina is nu toch ‘n 
splinternieuwe keuken waar we allemaal 
gebruik van kunnen maken? Er valt nog 
een hele weg te gaan, maar we voelen: het 
komt goed, deze wijk is onderweg. Dit 
stukje lijkt wel een dagsluiting. Terwijl het 
bedoeld is als een opening. Mensen kom 
gewoon een pintje drinken bij hem of een 
kopje koffie en ervaar het zelf. De nieuwe 
Donderberg bestaat al: in jonge mensen 
zoals Sonny. Amen en tot in de Donderie. 
 

© hans vas 
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Dag 1: 2 november. De start van de 1ste 
dag dat “Dondersgoedspul” zijn deuren 
om 17:30 open doet en wel bij het KEC, 
een hele mooie school op de Kasteel 
Hillenraedtstraat 36. Je merkt dat het de 
1ste keer  is: “waar zetten we dit neer, hoe 
doen we dat”. Maar ook dit komt goed.  
Er worden door wat mensen goede 
aanwijzingen gegeven en voor je het weet 
staat alles op zijn plek en ziet het er uit als 
een leuk winkeltje. Ook Wel.kom is aan-
wezig en kan hun steunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is veel speelgoed en er zijn ook veel 
kinderboeken. Dit was ook een beetje de 
opzet, zodat kinderen dingen konden 
ruilen. Maar ook “handige Harrie” is aan-
wezig mocht iemand iets gemaakt willen 
hebben. Tevens huishoudelijke dingen, 
maar u moet gewoon ‘s langs komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langzaam druppelen de mensen binnen 
en begint het al gezellig te worden en 
natuurlijk is er ook een kopje koffie of 
thee. 
 

Op naar dag 2!! 
 

Dag 2: 8 november. Het is rond 13:00 uur 
en alles staat al klaar.  
Ook merk je dat er nu al meer mensen 
komen. Komt dit door de locatie (de 
Donderie) of omdat het de 2de keer is?  
Dagblad De Limburger is ook aanwezig. 
Je ziet ook meteen dat het niet alleen om 
de spullen/reparatie gaat, ze hebben een 
koffiehoekje en daar is het vanaf het 1ste 
uur al heel gezellig. Daar zie je ook aan dat 
er heel veel behoefte is aan contact, 
misschien dus geen gek idee van de 
Ontmoetingsruimte om ook in de middag 
open te willen. Hier gaat het toch ook om, 
ook al zie je nu nog veel dezelfde gezichten. 
Bedenk dan dat het nieuw is en dat alles 
nog een plek moet krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 3: 13 november. Deze maand is dit de 
laatste keer, maar ik heb al gehoord dat in 
december er ook een dag bij de Vincent 
van Gogh school is. Tevens kun je op alle 
dagen dat ze open zijn spullen brengen. Dit 
is wel zo handig i.p.v. dat de mensen het 
overal en nergens op moeten halen. Ook 
kun je dan meteen rondkijken. Wie weet 
vind je wel iets leuks dat jij dan weer mee 
mag nemen.  
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Het is nog donker als ze de spullen bij de 
Kasteeltuinschool gaan uitpakken!! Maar 
dan staat alles klaar als de mensen de kids 
naar school brengen. Hopende dat ze dan 
ook meteen even een kijkje komen nemen. 
Miriam staat ze op de gang al op te 
wachten en vertelt en vraagt …. “kom even 
binnen en kijk wat we allemaal hebben” 
sommige mensen zeggen “sorry erg druk” 
of “kom straks terug” je merkt dat de 
mensen het erg vroeg vinden. 
 
 

Misschien ‘n optie om het later te doen? 
Handige Harry is er dit keer helemaal klaar 
voor, heeft zijn gereedschap in orde en de 
mensen kunnen met de spullen komen.  
Voor december komen er nieuwe flyers, 
met de datums en locaties. Ze gaan 
proberen om vaste datums te maken zodat 
het een gewoonte wordt en de mensen 
gewoon weten wanneer en waar het is. 
 

Al met al ben ik er nu 3 x bij geweest en ik 
kan alleen maar zeggen dat er achter de 
schermen mensen met een hart voor de 
zaak zitten. Vaak zie je het niet, maar als de 
winkeltjes open gaan hebben die er al een 
dagtaak op zitten. Chapeau voor de 
vrijwilligers die dit toch elke keer weer in 
orde maken zodat wij leuke dingen kunnen 
ruilen of dingen kunnen laten maken i.p.v. 
weggooien. 

© diana bolk 
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Marij is geboren en getogen in Den Bosch 
als Marijke maar “Marijke voor een 73-
jarige dame vind ik een beetje rare 
combinatie, dus noem ik mezelf Marij”.  
Marij groeit op in een middenstandsgezin 
samen met twee broers. Haar ouders 
hadden een bloemenwinkel en dat was 
hard werken. Haar vader kocht de 
bloemen in en deed het onderhoud van 
tuinen. Haar moeder stond in de winkel. 
“Het is een sprookje om te denken dat alle 
moeders toen zaten te wachten met een 
kopje thee en een koekje als de kinderen 
uit school kwamen. Het kopje thee stond 
klaar maar dan ging mijn moeder weer 
snel naar de winkel”. 
 

Na de basisschool ging Marij naar de Mulo. 
“Zo was dat toen, vertelt Marij. De goede 
leerlingen mochten naar de Mulo en de  

andere kinderen kwamen terecht in de 
huishoudschool voor meisjes of in de 
ambachtsschool voor jongens. Gemengde 
klassen voor jongens en meisjes bestonden 
toen nog niet. Ik was een van de weinige 
meisjes die na de Mulo verder mocht 
studeren, de meesten gingen werken. Met 
mijn diploma op zak van de eerste officiële 
opleiding tot kleuterleidster ben ik toen 
aan de slag gegaan in het onderwijs”. 
In die periode leerde ze ook haar 
toekomstige man kennen. En alhoewel 
Dolle Mina een bekend verschijnsel was in 
Amsterdam, bleef in Den Bosch alles bij het 
oude. Samenwonen was niet aan de orde, 
dus trouwden ze vrij jong en moesten ze, 
vanwege woningnood, genoegen nemen 
met ‘inwoning’ op twee kamers. Als hun 
eerste kind op komst is, kunnen ze 
verhuizen naar een klein appartement. 
 

Ontmoetingen(13) Marij van Nunen 
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En dan komt de grote ommezwaai als haar 
man een baan krijgt in Roermond: van een 
klein appartement in Den Bosch naar een 
gigantisch huis met een tuin en veel 
speelmogelijkheden voor de kinderen. 
Bijna 50 jaar woont Marij nu op de 
Donderberg. “Ik heb Roermond en de 
Donderberg zien groeien. Toen we hier 
kwamen wonen, was er nog geen sprake 
van vier buurten. De Vincent van Gogh 
school en Ankertje Kompas (de huidige 
Kasteeltuin) hadden toen nog nood-
gebouwen. Er kwamen veel mensen van 
buiten Roermond ook vanwege de scholen 
in het basis- en voortgezet onderwijs die 
gebouwd werden”. 
 

Naast de zorg voor haar twee kinderen, 
heeft Marij nog meer ambities. Ze haalt 
haar LO akte Engels en gaat lesgeven in het 
BBO (Beroeps Begeleidend Onderwijs) en 
als vaste invalkracht een dag per week 
voor de hoofdleidster van Ankertje 
Kompas. 
 

“Het was ook de tijd dat de eerste 
‘gastarbeidersgezinnen’ verschenen op de 
Donderberg. Er kwamen toen extra 
middelen om in kleine groepen les te 
geven aan deze kinderen. Het was een 
uitdagende tijd: lesmateriaal was er 
nauwelijks en niemand wist eigenlijk hoe 
dat moest”. 
 

De jaren gaan voorbij en nog twee 
kinderen maken het gezin compleet. Tot 
haar pensionering blijft Marij werkzaam in 
Ankertje Kompas.  En dan breekt voor 
Marij een emotioneel zware tijd aan als 
acht jaar geleden haar man overlijdt. 
 

Inmiddels heeft zij haar leven gevuld met 
vele activiteiten, vrijwilligerswerk en  
hobby’s want “ik kan niet stilzitten en er is 
genoeg te doen in Roermond”. 
 

Je kan haar vinden als vrijwilligster tijdens 
de openingstijden van de Munsterkerk. 
Vanaf de start in 2014 van de Ontmoe-
tingsruimte in de Donderie zorgt zij als 
gastvrouw voor een kopje koffie en een 
luisterend oor. Vanwege haar belangstel-
ling voor kunst en cultuur is zij al geruime 
tijd een actief bestuurslid van ‘Vrienden 
van het museum’. Met het lezen van een 
boek en op de achtergrond klassieke 
muziek van radio 4 komt Marij tot rust. 
Een rijk gevuld leven en ook dan vindt ze 
nog tijd om als oppas oma haar steentje bij 
te dragen. 
 

Al wordt ze 100 jaar en noemt ze zichzelf 
Marij, voor de kinderen en de ouders uit 
haar ‘Ankertje Kompas periode’ blijft ze juf 
Marijke zoals onlangs een treinconducteur 
haar aansprak. 

            © ida kersten 
 

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

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

 

Zie www.wijkraaddonderberg.nl voor meer 
informatie. 
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Frans en Jozefien Massy: 
Jozefien komt uit een  
horeca familie dus  
omgaan met mensen  
zit in het bloed. 
Altijd gewerkt.  
Maar ongeveer 20 jaar  
geleden kreeg ze een  
virus in de hersenen en  
hierdoor werd ze in  
sluimercoma gehouden…..  
Toen ze weer wakker  
werd moest ze alles  
opnieuw leren. Dat ze  
hierdoor afgekeurd  
werd hielp niet mee, 
thuis zitten was voor Jozefien geen optie. 
 
Vijftien jaar geleden trok ze de stoute schoen aan en begon met een kledingkraam op de 
Roermondse binnenstadmarkt. Later gingen ze voor een echte houten kraam, bijna een 
winkeltje. Maar met alle kosten die dit met zich meebracht werd er toch weer gekozen 
voor een open kraam, die de lengte heeft van 2 kramen. Deze kan dan aan 3 kanten 
gesloten worden i.v.m. wind en regen maar is aan de voorkant mooi open en vrij 
toegankelijk.  
 
De keuze tussen markt of winkel is niet moeilijk: “Op een markt heb ik steeds contact met 
de andere marktkooplieden en je hebt een open winkel dus een praatje is makkelijk 
gemaakt. Hierdoor leerde ik ook weer snel alles na mijn ziekbed. 
Lopen, praten enz….. En nu staan we op woensdag en zaterdag in de stad en vrijdags op 
de Donderberg.  Vanaf dat Frans met pensioen is doen we het samen. Eerst hadden we 
kleding vanaf maat 42 maar nu ook vanaf 36. Je past je natuurlijk toch wel aan, de klanten 
zeggen dan ‘heb je die niet groter of die niet in ‘n andere kleur’. Leuk is ook dat je vaste 
klanten elk seizoen langskomen om de garderobe aan te vullen. Het kan ook gebeuren dat 
ze de tas neerzetten of een ketting even afdoen en dan zie ik dit als ze weg zijn nog liggen 
(natuurlijk bewaren we dit tot de volgende keer). Maar ook kan het gebeuren dat ze iets 
kopen en dan komen ze net 1 of 2 euro tekort. Dan moeten ze pinnen en zeg ik ’rustig aan 
dat komt volgende week wel’, maar even later komen ze terug om het geld te brengen. 
Vooral op de markt is vertrouwen heel belangrijk, anders komen je klanten niet terug 
(eerlijkheid duurt het langst)”. 

© diana bolk 
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BewonersOverleg Kastelenbuurt BO-2.0 
 

Geslaagd buurtoverleg       
Kastelenbuurt  

     
 

De bijeenkomst van 15 november jl. stond in het teken van de geplande renovatie van grijs en 
groen in de Kastelenbuurt. 
De uitkomsten van de pilot enquête onder (een groot gedeelte van) de bewoners werd 
gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Raja Fick. Diverse aanwezigen maakten gebruik 
van de mogelijkheid om knelpunten binnen de Kastelenbuurt onder de aandacht te brengen 
van de Gemeente. 
De Gemeente presenteerde het Planvoorbereiding Wijkonderhoud Kastelenbuurt. Deelname 
van de bewoners aan de buurtpreventie Whatsapp werd ook nader uitgelegd. 
 

Het volledige verslag is gemaild naar de bij de werkgroep bekende emailadressen. 
Mocht u interesse hebben in dit verslag of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, 
mail dan naar kastelenbuurtroermond@gmail.com. 
Kijk ook eens op de facebookpagina van Kastelenbuurtroermond voor leuke 
en interessante informatie van onze mooie buurt, en vergeet niet te ‘liken’.  
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 “HOTLIPS…” 
 

Soms moet je d’r even uit om er weer in te 
komen. Dat geldt voor alles en in vele 
opzichten. Je denkt vaak: “Dat heb ik niet 
nodig”. Maar niemand is een uitzondering 
op dit schat ik. En het gebeurt toch en 
vanzelf, want zo steekt ’t nou eenmaal in 
elkaar. Paar weken geleden bijvoorbeeld. 
Ik fietste “helemaal” in Asenray. Over eruit 
gesproken. De weg ging omhoog en vanuit 
een ooghoek zag ik ergens in een voor-
tuintje een onwaarschijnlijke rood-witte 
kleurenpracht: heel veel kleine rood-witte 
bloempjes. HALLO: het was oktober! Ik 
“moest” weer ’s wat dus ik kon niet 
omkeren voor nader onderzoek. Het bleef 
me bezighouden. Wat WAS dit? Kom ik dit 
afgelopen weekend nòg verder van huis in 
de botanische tuin van Steyl, de z.g, 
‘Jochumhof’. Kom ik daar hetzelfde plantje 
weer tegen, uitbundig bloeiend en 
nogmaals: het is alweer drie weken later, 
nu begin november. Gekleurde bloemen 
zijn in deze tijd op één hand te tellen nog. 
Voeg daarbij dat de enkelen die er nog 
bloeien door de bijzondere herfstige 
lichtval kleuren hebben die veel intenser 
zijn als in de zomer. Of zou het ook 
gewoon zijn dat een plant alles wat ie nog 
in zich heeft nog even samenbalt om te 
showen, om ons te sterken voor de 
komende kleurloze winter?  
Wie zal het zeggen. Dat geldt ook voor 
geuren. Ik rook pas nog een roos die als 
enigste aan de struik nog bloeide en het 
was verpletterend wat daar gratis voor 
niks m’n neusvleugels binnenwiekte. Een 
verbijsterend indringende verrukkelijke 
geur. Daar kan echt geen flesje van 50 
euro van Douglas tegenop… 

Mensen, ga er volgend jaar naar op zoek 
zodat het in vele Donderbergse tuinen te 
zien zal zijn want het is volgens mij een 
hartstikke makkelijk plantje. Wat blijkt?  
Het is gewoon een Salvia, waar al jaren tig 
soorten van bestaan, zowel vast als 
eenjarig. U kent ze vast wel. De rode 
eenjarigen stonden vroeger net als 
Afrikaantjes in elke tuin en de blauwe vaste 
planten zijn best populair. Volgens mij 
staan ze b.v. in de perken met vaste 
planten rond de rotonde bij Bo-rent. Maar 
deze…  
 
Hij heet officieel Salvia microphylla 
“Hotlips”. Salvia dus gewoon en soms ook 
wel “Lippenstift Salvia” genoemd. “Er is 
haast geen vrolijkere plant te bedenken“ 
las ik ergens en ik ben het daar helemaal 
mee eens. Wat begint in juni te bloeien en 
doet het in november nog net zo 
uitbundig? Zeldzaam. Maar let op. Als het 
warm is en met name de nachten koelen 
niet meer af, heb je kans dat de bloempjes 
compleet wit of helemaal rood worden. Pas 
als de temperaturen dalen tovert ie dat 
rood-witte tevoorschijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt ze het beste op zo’n 5 cm van elkaar 
planten met meerdere bij elkaar, maar hij 
kan ook in een pot. 

NATUURLIJK De Donderberg! (45) 



  

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!! 
 

Wat overhouden in de winter betreft, 
lopen de meningen uiteen. Het plantje 
komt oospronkelijk uit Mexico. Dus zet 
hem op een zonnige plek.  
 
Sorry mensen dat dit keer deze Natuurlijk 
maar over één plantje gaat. Maar wat 
maakt het uit. Liefde voor de natuur zit 
juist in kleine dingetjes. De vele wonder-
lijke details samen maken pas een bos.  
De natuur lijkt de Donderberg wel.  
Steeds meer multiculti en er is een grote 
onderliggende samenhang. Met als basis 
een vrolijke boel. Een chagrijn zou deze 
natuur/deze wijk niet hebben kunnen 
verzinnen. Toch? 

               © hans vas 
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Onze Koningsmarkt is niet meer!! 
   

 
 
 
 
 
 
28 jaar geleden is de Stichting 
Donderbergse Festiviteiten op verzoek van 
de Wijkraad begonnen met het 
organiseren van het Koninginnefeest. Bijna 
20 jaar is dat zonder problemen gegaan. 
Naast de activiteiten voor de kinderen 
werd er ook een vrijmarkt georganiseerd. 
Begonnen met 80 kramen, uitgegroeid tot 
400. Duizenden bezoekers, tevreden 
kopers en verkopers. De laatste 10 jaar 
ontstonden er steeds meer problemen: in 
het vergunningentraject, de evaluatie 
(soms na 9-10 maanden), de financiële 
afhandeling liet lang op zich wachten. 
Daardoor werd het zeer moeilijk voor het 
nieuwe Koningsfeest contracten af te 
sluiten. Een groot probleem is het feit dat 
alle evenementen vergeleken worden met 
Solar. Bovendien werd de vergunning niet 
verleend op grond van 31 punten, opge-
daan na een bezoek van een ambtenaar 
aan de Sjommelmert. Hij was zich daar 
bijna doodgeschrokken bleek ook bij de 
controle dit jaar door diverse instanties. 
 

Na een 2 uur durende bespreking op het 
gemeentehuis was de conclusie: bij jullie is 
alles goed geregeld, of de punten zijn niet 
van toepassing. Dat bleek ook bij de 
controle dit jaar door diverse instanties. 
De vergunning voor 2017, waarvan de 
aanvraag werd ingediend op 28-04-2016, 
werd een dieptepunt. 

 
 
 
 
 
 
 
2 weken voor het Koningsfeest werd de 
vergunning verleend, met een bepaling dat 
er geen werkzaamheden verricht mochten 
worden tussen 19.00 en 7.00 uur die enige 
overlast zouden kunnen veroorzaken.  
Hoe en wanneer moet je dan een markt 
opbouwen? In een gesprek met de 
burgemeester gaf ze daar een eigen 
interpretatie aan: het staat er wel, maar zo 
moet je het niet lezen. We zetten dat erin 
zodat er zo weinig mogelijk overlast 
ontstaat. Bij navraag bij onze verzekering 
bleek dat als je je niet aan de vergunning 
houdt er problemen ontstaan met de 
aansprakelijkheid.  
Na veel wikken en wegen hebben we de 
markt toch door laten gaan (hoe kunnen en 
willen we dit organiseren als we persoonlijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Denk 
aan Haaksbergen). 
 

Door al deze zaken, lukt het niet om 
nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te 
vinden. 
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Wij stoppen er mee, met pijn in ons hart. 
We hebben het al die jaren met veel 
plezier gedaan. Vooral door de geweldige 
medewerking van alle omwonenden.  
En de bijna altijd geweldige contacten met 
standhouders en bezoekers. 28 jaar een 
geweldig evenement zonder een noemens-
waardig incident.  
 

Bedankt allemaal! 
 

Hopelijk staan er mensen op die de 
organisatie wel op zich durven te nemen. 
En ontstaat er bij Gemeente Roermond 
eindelijk begrip en respect voor vrijwil-
ligers, zodat het voor onze opvolgers 
mogelijk wordt dit geweldige evenement 
voor de wijk te behouden. 
 

Namens SDF, Johan Otten 
 
 

 
 
 

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 
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DE JAS VAN JUFFROUW CINDY 
 Oftewel: de heropening van de Vincent 
van Goghschool. Na een eindeloze 
verbouwing en het is tegelijk ‘t vijftigjarig 
jubileum. Dit laatste maakt dan ook dat je 
links en rechts hoort verzuchten: “het was 
ook wel nodig zo langzamerhand.” In de 
diverse onvermijdelijke (gelukkig korte), 
toespraken kwam naar voren dat het b.v. 
met de inspectie van de boeiboorden was 
begonnen ooit: “verrot”. Maar alras bleek 
dat er eindeloos meer niet langer in orde 
was, dus er werd gekozen voor een 
verbouwing met een veel groter kosten-
plaatje. Nadat het nodige geld was 
“gevonden” kon die hartenwens van velen 
in vervulling gaan.  
 
Het eerste deel van het feest was buiten 
en dat maakte ik mee zittend op de rand 
van een duidelijk nog oude zandbak. Het 
was zonneklaar: het schoolplein was nog 
niet gerenoveerd. Niet getreurd, prompt 
werd er bij het tweede feest-deel aan het 
hoofd van de school een cheque van 
10.000 euro cadeau gedaan ook nog 
daarvoor. Top! Sowieso kregen ze wat ze 
verdienden, want in de dagen vóór dit 
feest was de wereld gehuld in een 
ondoordringbare grauwsluier en niet te 
geloven, de dag nà deze happening, ook 
weer. Maar precies op deze dag is er geen 
vuiltje aan de lucht en krijgen ze niks dan 
zon, zon, Z O N ! Een echt van Gogh 
weertje zou je haast zeggen, want die had 
toch iets met de zon, van zonnebloemen 
tot zongerijpte korenvelden etc. 
Niettegenstaande dat z’n oor eraan ging 
wegens onophoudelijk somberen, heeft de 
man toch iets onverwoestbaar stralends 
nagelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nu zelfs nog een nieuw schilderij 
geproduceerd, want dat was de openings-
handeling eigenlijk: Vincent zelf stond hoog 
boven ons op het dak te schilderen aan een 
nieuwe, ter gelegenheid van. Intussen 
sprak hij ons toe met een welhaast 
zongebruinde stem en gingen duizenden 
geblazen bellen de lucht in, die uiteen-
spatten in schitterende sterren en tenslotte 
een enorme KNAL en dat was het en lag het 
hele plein onder een massa gekleurde 
papiertjes, maar opgeruimd als de sfeer 
was, dacht niemand nog aan het opruimen 
daarna…Nou vergeleken bij al het harde 
werk van de verbouwing kon dat er ook 
nog wel bij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen gingen we allemaal naar binnen, langs 
de Jas van Juffrouw Cindy. Dames om me 
heen vroegen zich massaal af hoe ze aan 
die stof gekomen was: de halve vader- 
 
18 

 



  
  

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 
 

landse schilder historie stond er in bonte 
kleuren op afgebeeld en natuurlijk ook 
schilderijen van Vincent. Nou een beter 
pak had je niet kunnen laten maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Jas sprak al boekdelen. Hoe creativiteit 
altijd aan de bron heeft gestaan van het 
verdergaan van de wereld, ook hier en nu 
nog en hoe zonder dat er geen toekomst 
zou zijn. Adembenemend is de grote aula 
geworden waar we even later nog wat 
huldigingen en dankwoorden aanhoren en 
waar het eindeloos hapjes en drankjes 
regent, gemaakt en geserveerd door 
leerlingen van de Niekée school. Gelukkig 
werden de leerkrachten zelf ook niet 
vergeten. 
 

Elk van hen had b.v.  zijn eigen klaslokaal 
opgeschilderd en het was eigenlijk logisch 
geweest als HET cadeau voor hen een 
week extra vakantie zou zijn, want zeker 
weten ze zijn uitgeput. Vergeet het maar: 
om 15 uur deze middag doen ze de 
heropening nog ’s dunnetjes over, want 
dan begint het grote feest voor de 
leerlingen pas. Dit alles onder het nieuwe 
motto dat bij het prachtige nieuwe 
kunstwerk op de buitenmuur staat:  
“Je mag zijn zoals je bent om te worden 
wie je bent maar nog niet kunt zijn en je 
mag het worden op jouw manier en in 
jouw tijd”. 
Ga er maar aan staan…! 
Mooie Jas en allen eromheen: dank voor 
zo’n prachtige nieuwe inspirerende plek op 
de Donderberg we kunnen er zeker weer 
50 nieuwe jaren tegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© hans vas 
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Jeugdprins 

Fabian I 
met zijn adjudanten: 
Sterre en Griffin 

Hij regeert onder de spreuk: 
"Mit dees daag 

geit ut Roer om" 

Prins Ralph I 
met zijn adjudanten: 

Tikus, Koen, Marcel 
en zijn vader Gijs 

Prins Ralph I regeert 
onder de spreuk: 

"Vreug of Laat" 
 

De 4e Donderkwien van 
v.v. De Donderböl is 

Cherryl Snijders  
Haar secondantes zijn: 
Kyra Damen en  
Daphne Snijders 

Ze regeert onder de spreuk: 
“Neet perfek is aug good!” 
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BRASS -NOG STEEDS- 2 IMPRESS!! 
“Waar blijft de tijd” bedacht ik, toen ik ze 
tijdens de laatste Burendag op de 
Sterrenberg plotseling uit de struiken zag 
opduiken: ze BESTAAN nog steeds. Onze 
eigenste Donderberge Caribische 
Brassband! HOE bijzonder wil je het 
hebben. Het is augustus 2012 als we voor 
het eerst over ze schrijven. Ze bestaan dan 
net drie maanden. Dat wil zeggen: onder 
deze naam want ze waren zelf ook een 
doorstart van ‘n eerdere Brassband alhier.  
 
Ik praat erover met Fahad en Joyce, de 
voorman en zijn partner, van deze club. De 
nadruk ligt op hun nog steeds bestaan, 
terwijl je ze soms heel lang niet ziet. De 
daaraan gekoppelde Antilliaanse cultuur, 
zó anders dan onze oer-Hollandse en het 
financiële aspect wat er als een rode draad 
doorheen loopt. Het voordeel van deze 
muziek is dat het absoluut zorgeloos is. 
Het swingt de pan uit en sleept iedereen 
mee:niks aan de hand, lang leven vandaag, 
let’s go! Eén en al zon!  

Nadeel daarvan is,dat iedereen dan ook 
denkt dat diezelfde zon helemaal voor niks 
schijnt: alle muziek kost geld behàlve een 
brassband. Dat is een soort door God 
gegeven lol-trapperij die je letterlijk als 
bloemen langs de kant van de weg plukt en 
meer niet. Alsof de mannen op oude 
olievaten staan te hengsten. Maar dat ZIEN 
we dus niet tijdens het swingen. Dat het 
nog steeds de toentertijd verkregen 
instrumenten zijn waar ze op staan te slaan 
en dat die ook veel onderhoud vergen. Wat 
dacht u van een trommelvel van 90 euri per 
stuk? Of de snaren onder de z.g. “snare-
drums”, ook duur. En de trommelstokken 
breken regelmatig. Dan komt de instructeur 
nog steeds uit Rotterdam en de trainer uit 
Tilburg. Waarom zo ver weg? Lieve mensen 
we zijn de enige stad in het zuiden met een 
Brassband. De dichtsbijzijnde is (was?) in 
Tilburg en dan weer heel lang niks, tot het 
centrum van de Brass, van oudsher Rotter-
dam. Dus dichterbij gaat gewoon niet.  
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Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 

 

Okay dit wetend gaan we hun boeken 
(joyceajubigielis@hotmail.nl). Voor een 
uurtje,  voor ik noem maar wat, 250 euro. 
Ja HALLO dàt willen we dus niet en is onzin 
want het is maar wat op een trommeltje 
slaan tenslotte. Kunnen we zelf ook 
denken we dan. DUS kan het minder, 
komen ze maar een kwartier, kost het nog 
zo’n dikke 60 euro. Nòg teveel: we hebben 
er 35 euro voor over. Dan zien we ze dus, 
zoals op de Burendag effe uit de struiken 
komen, één keer de straat op en neer 
lopen en dabberdedabberdedam, wèg zijn 
ze weer. Hoezo “We Want More!”  
 
 

Hoezo toegift. Lieve mensen de mannen 
zouden niks liever willen maar het is niet 
op te brengen financieel. Moraal van dit 
stukje: laten we nog steeds erg blij zijn met 
zo’n unieke Band in de wijk, maar niet 
liggen te zeuren, als we ze boeken, over 
een paar dollars meer of minder: GUN die 
jongens ook hun bestaansrecht, verzamel 
eerst wat meer poen en nodig ze dan van 
harte uit. Ze weten het anders ook niet 
tenslotte. Een tweede Kleur je Wijk 
subsidie aanvragen gaat ook niet.  
 

Ze oefenen op zaterdag en/of zondag in 
Gotcha. Zijn erg blij dat 
dat kan. Want ze worden 
overal weggegejaagd om-
dat ze (geluidsover)last 
veroorzaken.  
 

Beste lastpakken: sterkte 
ermee en het komt goed, 
aan de Donderbergers 
zal/moet het niet liggen 
tenslotte… 
 

 © hans vas 
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Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
 
Maandag 
Schrijfles (€2,00 per maand)   9.30 - 11.30 uur 
Schilderles (€2,50 per keer) 13.30 - 15.15 uur 
Tuinieren 14.00 - 16.00 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 
Koor Sonkolore tweewekenlijks (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Handwerkclub (€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 
Eetcafé (€12,50.00 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur  
2e en laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst!! 
 

Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand)   9.30 - 11.30 uur 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 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. 
MAXIMINA 0475-323388 
Donderbergweg 34 info@maximina.nl  
6043 JH Roermond www. maximina.nl  
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AS EQUALS   
Iedereen is gelijk. Tenminste, dat staat in artikel 1 van onze grondwet. Toch komen 
discriminatie en ongelijke behandeling nog veel voor. Anti-discriminatie en diversiteit 
beginnen met respect hebben voor elkaar. Daarover gingen in oktober en november 
allerlei Roermondenaren met elkaar in gesprek. Want iedereen in Roermond mag toch 
zichzelf zijn?! 
 

Vier weken lang stond ‘respect’ centraal in de activiteiten van het multiculturele centrum 
voor vrouwen Maximina. Elke week was er een stelling waarover de vrouwen 
discussieerden. Zo leverde de stelling “Een ouder iemand tegenspreken, is respectloos” 
veel gespreksstof op: “Je mag het niet eens zijn met een ouder iemand, maar dat moet je 
wel respectvol zeggen.” In een stemlokaal en op de website is in totaal 279 keer gestemd 
op vier stellingen. Ook maakten de vrouwen collages en schilderijen en hielden zij 
taallessen over respect. Verder was er een themaochtend over opvoeding en respect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 19 november is de themamaand afgesloten met een speciale middag in ECI 
Cultuurfabriek. Middelbare school Niekée, Gehandicaptenplatform Roermond, Maximina 
en Antidiscriminatievoorziening Limburg lieten met voordrachten, presentaties en filmpjes 
zien hoe zij inhoud hebben gegeven aan het thema respect. 
 Dieren worden mishandeld 

Mensen worden vermoord 
Want dat ene woord RESPECT 
Dat wordt niet meer gehoord. 

 

Reena 
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De vrijwillige seniorenadviseur 
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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  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! 
 
Meer informatie 
T  0475 345135  
E  supportroermond@welkom.nu 
 
 

Leren aangeven van grenzen door de 
cursus “groeien is bloeien” 

 De VrijwilligersCentrale Roermond (VCR) 
helpt vrijwilligers om vrijwilligerswerk te 
vinden en ondersteunt stichtingen, 
verenigingen en organisaties bij het 
vinden van de juiste vrijwilliger.  
 
Op 18 januari 2018 en 1 februari 2018 
organiseert de VrijwilligersCentrale 
Roermond (VCR) in De Donderie twee 
opeenvolgende trainingen over het leren 
aangeven van grenzen. Beide trainingen 
zijn van 13.00-16.00 uur. De totale kosten 
zijn € 10,= per deelnemer. 
 
De vrijwilligers leren op de eerste dag hun 
eigen grenzen aan te geven, aan anderen 
hun wensen duidelijk te maken en op een 
goede manier ‘nee’ te zeggen. 
 

Op de tweede dag gaat het over de manier 
waarop iemand overkomt op een ander en 
hoe iemand communiceert, assertief of 
misschien juist agressief. 
 
Op beide dagen worden 
praktijkvoorbeelden gegeven en 
oefeningen gedaan zodat de deelnemers er 
in het leven van alledag mee aan de slag 
kunnen. 
 
Meer informatie en/of aanmelden 
VrijwilligersCentrale Roermond 
E  vcr@welkom.nu 
T  0475 345135 
I   www.vrijwilligerscentraleroermond.nl 
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Gratis training  
“u wilt vrijwilligerswerk gaan doen en dan?” 

De VrijwilligersCentrale Roermond (VCR) 
helpt vrijwilligers om vrijwilligerswerk te 
vinden en ondersteunt stichtingen, 
verenigingen en organisaties bij het 
vinden van de juiste vrijwilliger.  
 
Op 23 januari 2018 van 13.00-15.00 uur 
organiseert de VrijwilligersCentrale 
Roermond (VCR) in De Donderie de gratis 
training ‘u wilt vrijwilligerswerk gaan 
doen en dan?’ 
 
De training is bedoeld voor iedereen die 
informatie wil over vrijwilligerswerk, maar 
ook voor ieder die er al zeker van is 
vrijwilligerswerk te gaan doen. 
 

In de training kan men vragen stellen over 
wat vrijwilligerswerk inhoudt, wat men 
ervan kan verwachten en welke praktische 
zaken er spelen. Kortom, allerlei aspecten 
van vrijwilligerswerk komen aan de orde.  
 
Meer informatie en/of aanmelden 
VrijwilligersCentrale Roermond 
E  vcr@welkom.nu 
T  0475 345135 
I   www.vrijwilligerscentraleroermond.nl 
 

 

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

Directie en medewerkers van Wel.kom wensen u 
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018! 
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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,- p. 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 

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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Dit is het vierde deel van de belevenissen van 40 jaar reizen door Afrika, opgetekend 
door Pieter en Ida Kersten, Donderbergers met roots in de Amsterdamse Jordaan. 

Laat het duidelijk zijn. Wij voelen ons op 
de Donderberg thuis. Alleen in de omgang 
is het ontbreken van de kennis van de 
Limburgse taal en het Roermonds dialect 
soms een handicap. Wij liggen er niet 
wakker van. Als wij tijdens het 
boodschappen doen, aangeven dat wij 
geen Limburgs spreken, wordt er 
vriendelijk en direct overgegaan in het 
Hoog Duits. Als wij dan duidelijk maken 
dat wij landgenoten zijn uit de randstad 
wordt het gesprek direct vervolgd in onze 
“Moerstaal”. Wat een rijkdom is het dat 
zoveel mensen hier makkelijk 
overschakelen in tenminste drie talen. 
 

Als je regelmatig door Afrika reist, word je 
wel gedwongen om je te verdiepen in de 
gesproken talen. In Afrika wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de taal die 
men thuis spreekt en de taal die men in 
het openbaar gebruikt. In familieverband 
spreekt men de taal van de groep of stam 
waar men toe behoort en buiten veelal de 
taal die men op school heeft geleerd.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld dichtbij huis zijn onze buren 
die oorspronkelijk uit Marokko komen en 
thuis Tamazight of een andere Berbertaal 
spreken en naar de Marokkaanse televisie 
kijken in het Arabisch. 
 

Op school en op het werk wordt of Neder-
lands en/of Limburgs gesproken. In Afrika 
wordt veelal een onderscheid gemaakt 
tussen de taal van de officiële administratie 
en de handelstaal. Deze laatste is ontleend 
aan de voormalige kolonie. In Marokko is 
dat of Frans of Spaans. Als reiziger 
gebruiken wij dan ook meestal deze taal. 
Afrika kent meer dan twee duizend 
geregistreerde talen. Dat is 30% van alle 
talen in de wereld terwijl Afrika 13 % van 
de  wereldbevolking heeft. 
 

Toen wij in 2002 voor onbepaalde tijd 
Afrika doorkruisten, begonnen wij vanaf 
het Belgische Brussel Frans te spreken, pas 
in Spanje veranderde dat in het Spaans en 
in Marokko weer de Franse taal. Pas toen 
wij in Gambia aankwamen, werd er 
overgegaan in het Engels. Voor reizigers is 
het belangrijk te weten dat als je iets met 
iemand wilt bespreken of iets bij iemand 
wilt kopen dat je dan eerst begint met het 
vaak uitgebreide begroetingsritueel. Je 
behoort eerst te vragen hoe het met die 
persoon gaat, hoe het met zijn gezondheid 
is gesteld, of hij niet te vermoeid is om je te 
woord te staan. Vraag ook hoe het met zijn 
familie is en of zijn zaken goed lopen. Bij 
voorkeur behoor je dat te doen in de taal 
van de stam van diegene die je aanspreekt. 
Zo is het in west Afrika, in de oude Franse 
koloniën, heel normaal om te informeren 
naar de “fatique générale”, “de algehele 
vermoeidheid” van de aangesprokene. 

Richtingsbord in zuid Marokko in drie 
talen het Arabisch, het Tamazight en het 
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Als je wilt dat iets echt en wel nu gaat 
gebeuren, dan is het goed om het “now 
now” te laten gebeuren.  
 
 

 

 

 

 

 

Wij hadden de uitgebreide begroetingen in 
de diverse talen op een papiertje in de 
auto. Als wij aangehouden werden door 
een officiële functionaris moesten wij eerst 
vragen van welke “tribe” (stam) hij was en 
dan konden wij hem in zijn eigen taal 
begroeten. Vooral bij grensovergangen en 
politiecontroles werkte dat uitstekend. 
 

Ook op de markten deed dit wonderen.  
De begroeting blijft zeker niet alleen bij het 
gesproken woord. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkaar de hand schudden behoort tot een 
onmisbaar begroetingsgebaar. Er zijn 
talloze manier van handen geven. Het is 
per land en per stam verschillend.  
Nu wij de laatste jaren door Zuidelijk Afrika 
reizen, hebben we te maken met het 
prachtige Afrikaans als taal. Zo mogelijk 
kopen wij de krant in die taal.  
De geschreven Afrikaanse taal is makke-
lijker te begrijpen dan de gesproken vorm. 
Taalwetenschappers beweren dat het 
Afrikaans meer verwant is met het 
Nederlands dan het Limburgs.  Hier wordt 
weer eens duidelijk waarom wij ons op de 
Donderberg thuis voelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Pieter en Ida Kersten 
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Sinds ik in deze flat woon, heb ik me twee 
keer danig vergist. Nou ja, begrijp me 
goed, wat fundamentele flat-dingen 
aangaat. De eerste keer was toen ik met 
een brand na enige aarzeling gehoor gaf 
aan de megafoon-oproep van de brand-
weer, dat alle bewoners NU ONMIDDEL-
LIJK hun flats uit moesten naar beneden. 
De tweede keer was toen de bouw-
vereniging langs de deur kwam met de 
mededeling dat àlle plantjes op de galerij 
bij de voordeur NU ONMIDDELLIJK weg 
moesten. In het eerst geval ben ik na enige 
aarzeling toch maar naar beneden gegaan. 
Om vervolgens te ervaren dat zij die dat 
deden nagenoeg de hele nacht niet meer 
terug in hun huis mochten, terwijl zij die er 
geen gehoor aangaven gewoon konden 
blijven zitten. “Dat doen we dus nooit 
meer” zeggen we nu. In het tweede geval 
heb ik al m’n plantenbakken (toegeven er 
stond toen best veel) naar de andere kant 
gesjouwd, om in de dagen daarna te ont-
dekken dat ik zowat de enigste gek was in 
de flat die daar gehoor aan had gegeven: 
bij bijna iedereen bleef het allemaal 
gewoon bij de voordeur staan. “De 
volgende keer wacht ik eerst tot iedereen 
het heeft gedaan en dàn wil ik ook nog wel 
meedoen” zei ik toen tegen die 
wijkbeheerder die mij zo gek had 
gekregen. 
 

Goed, om een lang verhaal etc.: het was 
eindelijk zover: HET deed zich weer voor. 
Vandaag. Gelukkig geen brand (“het ergste 
wat er is” zei mijn moeder altijd terecht), 
maar dat van die plantjes. Waren het de 
vorige keer de bazen zelf die meeliepen 
met de sommerende wijkbeheerder (en 
waar hij dus makkelijk een wit voetje bij 
kon halen want Hans doet dat wel…) 

Nu kwam er een collega van hem met twee 
mensen van het poetsbedrijf: “zij zijn ook 
van de handhaving” zei hij. Ik heb nu zo min 
mogelijk staan, maar wèl fleurig en met 
deze wijkbeheerder heb ik het daar vaak 
genoeg over gehad ook nog. Beiden 
snapten we de regels wel: het is onveilig op 
de galerijen: brancards en brandweer e.d. 
moeten er vrijuit langs kunnen en niet 
struikelen over etc. Het is gewoon 
verboden. Maar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beiden vinden wij ook dat bloemen op zo’n 
grauwe galerij het leven een stuk veraan-
genamen, de levenskwaliteit aanmerkelijk 
opkrikken. Dus het werd “op z’n Hollands 
gedoogd” zullen we maar zeggen. Tot 
vandaag dus. Ik heb gezegd dat ik het 
kinderachtig vind en dat ik het pas weghaal 
als alles bij alle anderen ook weg is. 
 

WONEN-Z(ST)UI(P)D…(deel 1) 
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Lieve mensen: wordt 
vervolgd. Want ik moet wel 
woord houden natuurlijk. 
Cruciaal in dit proces, zijn 
twee leeuwen ergens bij 
een voordeur veel lager. 
Die doorstaan pontificaal 
alles. Hoewel de wijkbe-
heerder beweert dat ze al 
ooit ’s weg zijn geweest.  
 

Enfin, ik kijk ook niet elke 
dag natuurlijk. Maar dat 
moet ik vanaf nu wèl gaan 
doen... En wat u er verder 
ook van vindt en of ik nou 
het onderspit delf of niet: 
ik zal het altijd blijven  
verdedigen. Ik vind een 
paar bloemen bij de voor-
deur in zulke betonnen 
flats een groot verschil 
maken en het leefklimaat 
erg opvijzelen. Maar ja, wie 
ben ik… 

© hans vas 
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In de oude stad is een café zoals vader Abraham bezingt in het alom bekende lied “het 
kleine café aan de haven”. Deze kroeg heet “In den dorstigen duvel” iedereen is er 
gelijk, jong oud, dik dun, arm rijk, meester en knecht. 
 
Een  bekende van mij, baas van een groot bedrijf, kwam er graag met zijn werkne-
mers. Niet om te vergaderen of voor functioneringsgesprekken, nee om de meest voor 
de hand liggende reden, een pintje vatten (liefst natuurlijk een duveltje) en het moet 
gezegd meestal bleef het niet bij één glaasje. Ze bezigden graag het principe “waat zoel 
se meine, drinke we d’r nog eine”. Naarmate de avond vorderde en het aantal lege 
glazen toenam werden de gesprekken diepgaander en wijzer. Ze hebben daar in den 
dorstigen duvel regelmatig de wereld verbeterd; “Als alle mensen maar eens waren 
zoals wij, als die hoge heren uit Den Haag en Brussel maar eens naar ons zouden 
luisteren, dan zag de wereld er heel anders uit ik zweer het je.”  Uiteindelijk brak dan 
toch het tijdstip van vertrek aan, Pieter moest de laatste trein halen. Dat was nog net 
gelukt, God zij dank, anders zou hij er thuis niet meer inkomen. Hoe hij thuis is 
gekomen weet hij niet meer, wel dat hij tijdens de treinreis bijna uitsluitend met zijn 
kop uit het raam heeft gehangen (in die tijd kon je de ramen van de trein nog openen) 
om het teveel aan duveltjes, bitterballen en hard gekookte eieren uit te kotsen. 
 
’s Morgens werd hij wakker van een gil die zijn vrouw, die naast hem lag, uitsloeg. 
“Hoe zie jij eruit, wat heb jij in Godsnaam uitgespookt, je bent niet om aan te zien”.  
Pieter dacht nog “nou ja ik heb flink gezopen, zal wel een paar wallen onder de ogen 
hebben, maar zo erg is dat toch niet?” Tot hij in de spiegel keek, “God zal me 
liefhebben, nee zo kan ik me aan niemand vertonen”.  Als eerste dan maar de baas 
gebeld “ik kom vandaag niet werken ik moet me ziek melden.”  “Nee daar beginnen  
we niet aan” reageerde de baas, ’s avonds een man, ’s morgens een man, ik zit hier  
ook met barstende koppijn, jij komt gewoon naar je werk.”  “Maar ik ben niet om aan 
te zien, ik heb in de trein de hele rit uit het raam gehangen om te kotsen en toen heb  
ik zonder het te merken mijn boven en ondergebit uitgekotst.”  
Tja dat veranderde de situatie natuurlijk, maar ziek melden werd niet geaccepteerd, 
het kostte hem enkele verlofdagen en een paar lastige dagen met zijn vrouw die op 
zijn zachts gezegd “niet blij” was met de situatie. “Zo’n nieuw gebit kost handen vol 
geld en je laatste vrije dagen van het jaar ben je kwijt, ik hoop dat je nu je lesje geleerd 
hebt met al dat gezuip.” 
Pieter gaf zijn vrouw groot gelijk  “ik zweer je ik drink nooit meer een druppel.” 
Een week later zat hij weer vrolijk in den dorstigen duvel de wereld te verbeteren. 

Voor hem stonden een, twee, drie, vier lege glazen  
“Pieter je moet op huis aan gaan jongen anders raak 

 je weer in de problemen.”  “Nou vooruit dan maar, 
 nog eentje met de jas aan” zei Pieter met een gulle 
 lach, waarbij hij een paar stralend witte tanden liet 
 zien, zo wit daar kon Gerard Jolink nog een puntje 
 aan zuigen. 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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  Fietsendief,  
 
In de nacht van 26 op 27 november, zondag op maandag,  
heb je de fiets van mijn zoon gestolen. Ik wil je met deze  
brief duidelijk maken wat dat met ons heeft gedaan. 
 
We hebben het niet zo breed, ik (de moeder), ben minder  
valide door een chronische pijn in mijn gewrichten,  
waar ik vroeger in mijn puberteit al last van kreeg. 
Nu zit mijn zoon in die zelfde leeftijd dat hij ook al de beginnende symptomen krijgt. 
Hij houdt zich groot en probeert zijn best te doen. Wat nog meer verzwarend voor hem 
is, is dat hij ook nog A.D.D. heeft. Bij hem uit zich dat in dat hij een warhoofd is. 
Hij is dan met zijn hoofd ergens anders mee bezig als wat hij daadwerkelijk moet doen.  
Dat hij in zijn hoofd ergens mee bezig blijft en het niet van zich af kan zetten. 
Een en ander uit zich bijvoorbeeld doordat hij dit jaar al heel vroeg uitkeek naar de 
kerst.. In juli begon hij er al over en dat hij ernaar uitkeek dit jaar. 
 
Dat JIJ die FIETSENDIEF nu uitgerekend zijn fiets moest stelen.. 
Hij heeft die fiets hard nodig voor school en andere activiteiten. 
 
Doordat jij zijn fiets hebt gestolen, heb ik van ons kerstgeld een andere fiets moeten 
kopen. Je hebt niet alleen die fiets gestolen, maar uitgerekend vlak voor de feest maand 
heb je onze kerst ook gestolen. 
 
Ik wens je een hele fijne kerst toe fietsendief. 
 
Afzender: een alleenstaande moeder* 
 
*De naam van de inzender is bij de redactie bekend 
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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  
 

 

42 

 

mailto:info@wegwijzerroermond.nl
http://www.wegwijzerroermond.nl/
http://www.welkom.nu/
mailto:Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl
http://www.slachtofferhulp.nl/
mailto:wijkraaddonderberg@gmail.com
http://www.sterrenbergroermond.nl/
http://www.maximina.nl/
mailto:info@maximina.nl


  

 

Volgende uitgave 
27/28 januari 2018 
 

Kopij inleveren t/m  
12 januari 2018 
 

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: 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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	Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond
	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 mogelijkhed...
	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
	-€ 5,- per mnd€ 5,- per mnd-

