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2018  
 

Wat zal het jaar ons brengen? 
 
Hoe zit het met het veelbesproken 
Wijkontwikkelingsplan Donderberg? 
 

Hoe gaat de Sterrenberg eruit zien na 
reconstructie van de openbare ruimte en de te 
realiseren nieuwbouw? 
 

Zit er ook iets in het vat voor de Componisten-
buurt  of is deze buurt aan de beurt als de 
financiën op zijn? 
 

Wordt dit jaar het centrumplan met de laan van 
de Donderberg gerealiseerd of zijn alle 
bijeenkomsten met bewoners weer voor niets 
geweest? 
 

Komt er nog een Koningsmarkt? 
 

Wellicht vindt u verder in dit blad al enkele 
antwoorden. 
 

Wijkblad Donderberg zal in elk geval ook dit jaar 
de ontwikkelingen op de voet volgen en de 
wijkbewoners zo goed mogelijk proberen te 
informeren. 
 

Ondanks dat er adverteerders afgehaakt zijn,  is 
het ons toch weer gelukt voor 2018 de 
financiering  rond te krijgen. Of dit de komende 
jaren ook nog zal lukken blijft koffiedik kijken. 
 

Wij zullen in elk geval ons uiterste best doen om 
ook de komende jaren het Wijkblad Donderberg 
te blijven maken. 
 

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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In de afgelopen weken heeft de afdeling 
Stadstoezicht van de Gemeente Roermond 
samen met studenten van de opleiding 
‘Handhaver Toezicht en Veiligheid’ van 
Gilde Opleidingen voorlichting gegeven 
aan bewoners in de wijken Maasniel en 
Donderberg.  
 

Deze voorlichting was gericht op de 
veiligheid in en rondom het huis. Een 
stijging van inbraken op de donkere dagen 
vóór de feestdagen vormde de aanleiding.  
 

De HTV-studenten hebben dit project 
uitgevoerd onder begeleiding van 
handhavers Jean Goessen en Christel van 
Montfort van de afdeling Stadstoezicht. 
Beiden houden zich bezig met de 
leefbaarheid en veiligheid in deze wijken.  
 

Er is onder andere gelet op open poorten, 
schuur- en huisdeuren. Ook zijn bewoners 
geattendeerd op het feit dat hun auto niet 
was afgesloten of dat hier zichtbaar dure 
spullen in lagen.  

Daarnaast hebben de studenten gelet op 
inklimmogelijkheden,zoals een container 
tegen een schutting, waardoor een 
inbreker makkelijk een tuin in kan.  
 

Tijdens de rondgang door de wijk 
reageerden de bewoners erg positief op de 
inzet van de studenten. Het was een voor 
alle partijen geslaagd project!  
 

Stadstoezicht Roermond en Gilde 
Opleidingen gaan daarom in de toekomst 
meer projecten op deze wijze uitvoeren.  
De projecten zullen een sterk afwisselend 
karakter hebben. Denk hierbij aan 
voorlichting, hulpverlening of het 
uitschrijven van een bekeuring.  
 

Samen gaan we voor een veiliger en 
leefbaarder Roermond! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

J. (Jean) Goessen  
Gemeentelijk opsporingsambtenaar  
Sector Ruimte Afdeling Stadstoezicht  
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Elke woensdag organiseert De Graasj in 
Roermond een inloopochtend voor 
mensen met dementie, hun mantel-
zorgers en alle geïnteresseerden in 
samenwerking met dementievriendelijk 
Roermond.  
 

Bezoekers krijgen informatie en tips en 
komen in contact met lotgenoten en 
deskundigen. Uiteraard is er ook tijd voor 
ontspanning en kan men nieuwe mensen 
leren kennen om samen ervaringen uit te 
wisselen.  
 

De inloopochtend bij de Graasj aan de 
Knevelsgraafstraat 21 start om 10:00 uur 
en zal rond 12.00 uur afgelopen zijn. 
Entree is gratis. Aanmelden is niet nodig, 
loop gewoon even binnen. U krijgt deze 
ochtend een gratis kopje koffie met 
lekkernij. 
 
 
 
 

Niek, de man van Simone leed aan 
Alzheimer. Een ziekte die al op zijn 
vijftigste begon maar pas tien jaar later 
gediagnosticeerd werd. Tien jaar van 
onzekerheid, ruzie, twijfels en uit elkaar 
groeien. Het was geen burn-out of 
depressie; ziektes waar men gezien zijn 
leeftijd en klachten vanzelfsprekend aan 
dacht. Het was Alzheimer, de meest 
voorkomende vorm van dementie. Deze 
hersenziekte ondermijnt eerst het 
geheugen en tast daarna het humeur en 
gedrag aan. “Wij hebben een lange reis 
moeten afleggen voordat we wisten wat er 
met Niek aan de hand was. Dat was zwaar 
belastend.” Simone pleit daarom voor 
meer openheid over Alzheimer (bron 
KRO/NCRV De Reünie). 
 

Wat is dementie, hoe herken je het en hoe 
ga ik om met mensen die deze ziekte 
hebben? Door te weten wat dementie 
betekent voor de mensen die 
geconfronteerd worden met deze ziekte, 
kan er samen aan gewerkt worden om de 
ziekte meer bekendheid te geven. 
 
Locatie: De Graasj Roermond 21,  
6041 GP Roermond 
Meer informatie: 
www.degraasjroermond.nl 
 

“Inloopochtend dementie” 
elke woensdag bij De Graasj Roermond 

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.degraasjroermond.nl/


   
 
 

DE WIJKDICHTER… 
 
 
Vroeger was er de Stadsdichter, een heel groots fenomeen, 
Je telde echt niet mee als je zeggen moest: “helaas wij hebben er geen…”; 
In een beetje plaats met wat allure, was hij of zij de kers  
Op de taart van àl het culturele: hij had voor alles een vers. 
 

Ook Roermond kon niet achterblijven en had zo’n heerlijk figuur, 
Hij bezong ons hier van hoog tot laag, van Maasbrug tot in uw schuur; 
Niets was te gek voor woorden, wat het spreekwoord er ook van vindt, 
De dichter zag in alles het mooiste, in oude glorie nog steeds dat kind. 
 

Wat het wezen van de dichtkunst is, hoe je ’t ook verder bekijkt, 
Wat ons nog steeds door d’aderen vloeit, ons heimelijk verrijkt; 
Dat het licht ziet in het duisterste en goud in modderpoelen, 
Dat z’n vinger van kristal steeds legt op ’t wezenlijk bedoelen. 
 

Maar opeens was hij verdwenen, de stadsdichter achterhaald, 
Roermond moest zuinig zijn en zo, zijn cultuur geheel verschraald; 
Ook kwam er dus geen opvolger meer, het was het nieuwe pover, 
U lag er toen niet wakker van en nu denkt u: waar gaat dit eigenlijk over? 
 

Precies en het is een nieuwe tijd en wellicht was er een geheime bedoeling; 
Ligt het zwaartepunt voortaan ergens anders, een compleet soort nieuwe voeling, 
Met het leven in ‘t algemeen en het dagelijks ons raken, 
Het was iets te hoog gegrepen wellicht, voor de minder verheven daken. 
 

Ik schat de toekomst ligt meer in de wijken, in plaats van in de steden, 
Dat was het gouden verleden okay, maar het gaat om het bloemrijk heden: 
Wijkdichters sta op en zing het uit, in plantsoentjes en in de stegen; 
De Wijkdichter heeft de toekomst, voor u ’t weet komt u hem gewoon tegen. 
 

Of een haar of een het, van mijn part, het moet kunnen, van ‘n hangbank of van ’n fiets, 
Die inspiratie ligt bij ons om de hoek en ’t mooie is: ‘t kost helemaal niets; 
Iedereen kan het zijn en IS het ook, elk ras en elke kleur, heel verfijnd: 
Wijkdichter sta op en claim je plek, voor de buurt ben jij de ZON die schijnt. 

Hans.. 
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Na een enerverend jaar konden we toch  
met een goed gevoel afsluiten, met een  
hapje en een drankje.  
 

Voor deze avond hadden we een aantal  
kern-personen uitgenodigd waar de  
Wijkraad niet zonder kan. Op de een of  
ander manier doen ze heel  veel  en  
meestal zonder dat iemand dit weet of  
ziet, maar het resultaat mag er wezen.  
Zo ook de mensen van de (gestopte)  
Koningsmarkt: nogmaals bedankt voor al die mooie jaren. Het was een bewogen jaar maar 
toch is er van alles gebeurd waar we zeker trots op mogen zijn. Een Wijkraad die nauw  

samenwerkt, meehelpt en denkt.  
En dan al die Werkgroepen zoals 
Ontmoetingsruimte, Dondersgoedspul, 
Wzb-burenhulp, Kinderactiviteiten en 
natuurlijk de bewonersoverleggen 
waar het allemaal begint.  
 

We hebben even pauze gehad 
 maar in het nieuwe jaar gaat de 
 Wijkraad er weer tegen aan… dus blijf
  opletten wat we allemaal gaan doen!! 

 
 

© diana bolk 

DE EINDEJAARSBORREL  
VAN DE WIJKRAAD! 
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Al een paar jaar organiseert een werk-
groep van de wijkraad de Kerstmarkt.  
 
Vorig jaar werd er geopperd: de kramen 
hebben allemaal lichtjes maar het is nog zó 
licht buiten, kunnen we het niet eens in de 
avonduren doen. Zo gezegd zo gedaan en 
vrijdag om 17:00 uur begon de Kerstmarkt 
van 2017 met 9 kramen en een geweldig 
muziekje van de beroemde Boris op de 
achtergrond. Nou dat was zó prachtig: hij 
kwam er helemaal mee op de voorgrond!  
Rond 20:30 uur werd er ingepakt en 
iedereen was tevreden en de avondmarkt 
was geslaagd.  
 
De volgende dag om 09:00 uur stonden de 
mensen met de kraampjes al weer klaar. 
Ook de kraam van de Wijkraad was weer 
gevuld met lekkere hapjes (de ingrediënten 
waren geschonken door de winkeliers, 
waar Maximina dan hapjes van maakte) en 
natuurlijk reclame over de dingen die er te 
doen zijn in de wijk.  
 
Rond 17:00 uur kraampjes leeg en spullen 
klaarzetten zodat Monro ze weer mee kon 
nemen en ja het was alweer voorbij.  
 
Maar wàt een Kerstmarkt! Het was 
geslaagd en gezellig en de vele foto’s  
https://www.wijkraaddonderberg.com/ 
foto-s/kerstmis/  getuigen daarvan.  
 

Wat een opkomst, dus  JA volgend jaar 
weer. 

© diana bolk 

 

DE KERSTMARKT! 
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Zing mee in het wereldkoor van Maximina 
 
Samen zingen is leuk en schept een band. Dat is de ervaring van de deelneemsters aan 
het zangkoor van het centrum voor vrouwen Maximina. Dit Wereldkoor Sonkoloro is op 
zoek naar nieuwe leden. 
 
Met anderen muziek maken is  
vaak veel leuker dan in je eentje.  
Het is een manier om je eigen  
creativiteit te ontdekken en te  
vergroten. En om mensen te leren  
kennen die je anders nooit zou ontmoeten.  
Zingen in een koor verbindt! 
 
Wereldkoor 
Het koor zingt liedjes van over de hele  
wereld en is dus niet voor niets een  
wereldkoor.  
Sonkoloro betekent ‘geluidskleur’  
en geeft ook de veelkleurigheid  
van het koor weer.  
De deelneemsters zijn van alle leeftijden en achtergronden.  
Het koor oefent elke twee weken op woensdgavond en treedt ook af en toe op. Het 
eerstkomende optreden is op donderdag 8 maart tijdens de viering van Internationale 
vrouwendag in Niekée. 
 
Proberen 
Een keer proberen en ervaren hoe het is om met anderen te zingen? Dat kan. En als het 
bevalt, staat de deur natuurlijk open om vaker mee te doen met het koor. 
  
Meer informatie 
Coördinator Lei Janssens kan meer vertellen over Maximina en het zangkoor. Zij is 
telefonisch te bereiken op (0475) 323 388 of 06 – 1216 1718 . Verdere informatie is ook te 
vinden op de website www.maximina.nl.  
Adres: Donderbergweg 34, 6043 JH Roermond 
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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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‘s Morgens in alle vroegte stond vader aan 
de wasbak, hij waste zich met een handvol 
water en heel veel geluid. Proestte, 
hoestte, gromde, er ontstonden oerklan-
ken die van diep uit zijn buik kwamen.  
Je zou kunnen zeggen vader schreeuwde 
zichzelf schoon. Na dit ritueel deed hij zijn 
tanden in de mond, een mooi gebit dat hij 
in België had laten maken, glanzend witte 
tanden met een subtiel streepje goud en 
een klein ontbrekend stukje aan de rech-
ter hoektand, om het echter te doen 
lijken. Nog even een kam door het haar en 
dan volgde het aankleden. Op de bewuste 
maandagmorgen – 28 januari 1962 – was 
het flink koud buiten, het vroor zo’n vijf 
graden en er stond een gure wind. 
 

Als melkboer werkte vader de hele dag 
buiten, dus warm aankleden was van 
levensbelang. Lange onderbroek, dunne 
kousen met sokophouders, daaroverheen 
jaeger wollen sokken die mijn moeder had 
gebreid. “D’r geit niks baove zelfgebreide 
sök” zei vader “sinds moeder mien sök 
breit heb ik noëits miër kalde veut.” 
Tussen zijn onderhemd en borstrok stopte 
hij kranten, want papier houdt de warmte 
vast. Tot slot de Manchester broek, een 
dikke wollen trui (ook door moeder 
gebreid) de donkerblauwe duffelse jas, 
oorwarmers en zijn altijd aanwezige pet. 
Van de handschoenen die hij droeg waren 
de vingers afgeknipt, want er moest de 
hele dag door geld worden geteld en in 
het boekje geschreven (veel klanten 
betaalden een keer per week als het 
loonzakje binnen kwam). Voordat hij naar 
buiten ging warmde vader wat oude koffie 
op, klopte daar een rauw ei door en goot ’t 
mengsel in één teug naar binnen. 

Dan haalde hij de elektrische wagen uit de 
garage en reed, altijd fluitend, naar de 
melkfabriek om te laden. Na het laden, zo 
rond half zeven, kwam hij nog even naar 
huis voor het ontbijt, een dubbele 
boterham met spek en verse koffie die 
moeder voor hem had gezet. 
Maar die bewuste morgen kwam vader niet 
opdagen. “Ik vraog mich aaf wao vader 
blief” zuchtte moeder “gank ens kiëke kind 
of d’r niks gebeurd is.” 
 

Ik fietste naar de melkfabriek en zag dat 
alle melkboeren druk met elkaar stonden te 
praten. Vreemd was dat, want normaal 
gesproken ging de conversatie niet verder 
dan “morge Lewi, “morge Drees” een 
enkele keer een opmerking over het weer, 
maar verder werd gezwegen. Iedereen was 
druk doende de melkkar vol te laden, want 
rond zeven uur werden ze al door hun 
eerste klanten verwacht. 
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Maar op die morgen zag het er allemaal 
anders uit. Hun eigen melk leverancier St. 
Anthonius, waar ze als Verenigde Melk-
boeren Blerick al sinds jaar en dag de 
zuivelproducten van betrokken, bleek in 
het afgelopen weekend – zonder hun 
medeweten – te zijn overgenomen door de 
grote boer St. Martinus uit Venlo. 
 

De directeur van St. Martinus meende dat 
hij, door de aankoop van de melkfabriek in 
Blerick, tevens alle Blerickse melkhande-
laren mee overnam, waardoor zijn grote 
streven, een monopolie positie verwerven, 
bereikt was. Alle andere kleinere plaatsen 
rondom Venlo (inclusief het toch vrij grote 
Tegelen) waren hetzelfde lot al beschoren 
geweest.  
 

Maar die uitgekookte directeur had buiten 
de waard gerekend,  de Verenigde 
Melkhandelaren Blerick lieten zich niet 
zomaar inlijven, ze hadden samen een hele 
geschiedenis achter de rug …………              
Wordt vervolgd. 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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Een nieuw boek. 
 

Het is jammer dat de pakjesdagen net 
voorbij zijn. Of misschien kreeg u het toch, 
onderuit die zak of onder die boom: het 
nieuwe natuurboek van het geheide 
natuur-trio de Ponti, Op den Kamp en 
Dekker, nu aangevuld met Reinier Akker-
mans en de Duitse Silke Weich. Nou ja het 
persbericht rept van wel 40 auteurs en 
fotografen en de namen die ik noem, is 
slechts het redactieteam wat de vertaling 
en de realisatie deed. Want we zijn nu de  
grens over gegaan. Ging hun eerste boek 
“Natuurlijk Roermond”, uit 2011, nog over 
puur al het moois vlakbij, nu blijken we in 
dit nieuwe boek deel uit te maken van het 
immense Maas-Swalm-Nette Park.  
Dat strekt zich uit van grofweg Echt tot en 
met Venlo, hier en daar de Maas 
overschrijdend  en in Duitsland tot aan  
Mönchen-Gladbach reikend.  Het boek is 
bijna twee keer zo dik als z’n voorganger 
en als je het doorbladert, heb je opeens 
het gevoel in een soort immens europees 
Krügerpark te wonen:  
zeer vereerd, aangenaam,  
dank u wel, alleen WIST  
u dat niet! Als we onze  
ogen open willen doen  
is onze omgeving adem- 
benemend. En dit alles  
voor een luttele 15 euro,  
verkrijgbaar bij de boek- 
handels Readshop Donder- 
berg, Plantage en Boom  
in de Neerstraat, het  
Cuypershuis, het Kapels  
Winkelke en in Maasniel  
bij De Kleine Tovenaar. 

 
 

NATUURLIJK De Donderberg! (46) 
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Eigenlijk bestond dit natuurgebied vroeger 
nog niet. Eenieder van ons heeft wel zo z’n 
herinneringen aan hoe het was en dat was 
alles behalve Natuur te noemen. Ik weet 
nog dat ons Mulo-examen plaatsvond in de 
school die pal aan de Roer lag en dat water 
wat langs stroomde, of hoe je het noemen 
wilde, was PIKZWART, bijna stroperig…. 
Dat daar ooit nog leven in zou kunnen 
terugkeren leek je godsonmogelijk. “Een 
chemisch en biologisch riool”.  
 

Maar ziedaar, 50 jaar later, dankzij het 
zuiveren van het afvalwater op grote 
schaal, het verminderen van de 
overstorten uit de rioleringen en de 
herinrichting van vispassages en 
verbeterde zuurstof-gehaltes, is het nu de 
schoonste rivier van Nordrhein-Westfalen 
en Nederland. Echt een sprookje. Er zitten 
o.a. zo’n 40 soorten libellen op. Niet te 
geloven. Een collega van mij die een 
onverwoestbaar geloof in de kracht van de 
natuur had, zei altijd als we weer ’s 
somberden: “niks aan de hand, vroeg of 
laat slaat die natuur er zich weer 
doorheen, die krijg je niet zomaar kapot”. 
Iets genuanceerder zou je kunnen zeggen: 
zodra we één stap in de goeie richting 
doen, komt de natuur ons drie stappen 
tegemoet. 
 

Ze heeft een ongelofelijke goodwill alsof ze 
ergens altijd op onze goeie ommezwaai zit 
te wachten. 
En dat ze van die ijskoude peilloos diepe 
ongezellige grindgaten, knus 
voortwoekerend natuurgebied hebben 
kunnen maken vind ik ook een wonder. Ik 
was ook altijd bang vroeger als we er 
gingen zwemmen. Dat mocht overal, dus je 
plompte er maar in. En dan, op een meter 
van de kant werd het al zó godshemeltjes 
koud, niet meer normaal. Ik lees dat ze 
eerst tot 10 meter diep groeven maar dat 
later 30 meter gebruikelijk werd. Zo diep 
als de hoogte van de flat waarin ik woon. 
Hoezo hoogtevrees!? De laatste gegraven 
plassen, die in Asselt, zijn door de 
grindwinners natuurgericht afgeleverd, 
met eilanden erin en glooiende oevers, 
zodat de overgang naar die koude stukken 
veel geleidelijker is.  
 

Mensen lees het zelf. U kunt de boeken 
ook inkijken in de Ontmoetingsruimte want 
daar kregen we ze allebei ter inkijk voor 
iedereen,  gesigneerd en wel. Bedankt aan 
al die schrijvers, vertalers, samenstellers en 
fotografen voor zoiets moois wat ons de 
ogen alleen maar verder kan openen. Vol 
verbazing. 

© hans vas 
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Toen Claudia Jannie leerde kennen stond 
hij op de kermis met zijn familie. Een tijd 
lang werkten ze samen in de zomer op de 
kermis en in de winter woonden ze in 
Roermond. Maar dit was het niet voor 
Claudia. Rond 1999 kreeg ze een kans om 
bij Dulles (de viskraam) te werken en dit 
groeide zover uit dat ze samen met Jannie 
op 1 april 2007 (nee dit is geen grap) de 
viskraam van Dulles over namen. Er werd 
zelfs in 2010 een nieuwe wagen 
aangeschaft met alle comfort.  
 
Nu zult u zeggen maar hij heet nog steeds 
Dulles …. Dat klopt dat hebben ze ook uit 
respect zo gedaan naar Dulles toe. Hij was 
en is een begrip in Roermond, b.v. net als 
Bloomen Pietje. Er kunnen andere mensen 
in staan, maar dat maakt niet uit hoe ze 
heten, de mensen zullen altijd Bloomen 
Pietje blijven zeggen en zo ook bij Dulles. 
 
“Wij stonden al een hele tijd op deze 
parkeerplaats toen ze de markt gingen 
uitbreiden. Natuurlijk waren wij voor, hoe 
meer zielen hoe meer klanten. Maar 
helaas voor ons maakte het niet zo veel 
verschil. In het begin merkte je wel iets, 
maar geleidelijk gingen  
er steeds meer kramen  
weg en stonden we  
weer op ons eigen  
aantal bezoekers.  
En zo kun je ons op  
woensdag in Herten  
op donderdag in  
Maasniel en op vrijdag 
en zaterdag op de  
Donderberg vinden.” 
 
 

Zou je ooit nog terug willen naar de 
kermis?  
 
“Nee, Jannie wel, zit in zijn bloed. Maar ik 
niet, kan ook niet meer met mijn 
gezondheid. Het is ook heel anders hier als 
op de kermis. Elke stad andere mensen en 
hier heb je je vaste klanten. Die komen 
natuurlijk voor de vis maar ook voor de 
wandeling naar ons toe en natuurlijk het 
praatje, je wordt een vast onderdeel van 
hun ritme …. : effe naar Dulles voor een 
visje. Het wachten is nu op de verbouwing 
van de parkeerplaats; hoe gaan ze die 
indelen en waar komen we dan te staan. 
Want draaien we de kraam om i.v.m. de 
wind, dan zeggen de klanten: hé je stond er 
vrijdag niet. Ze kijken echt niet om een 
hoekie …. En dan die auto’s…. haha het 
liefst maken ze er een drive in van. Ze lopen 
dan ook te mopperen als Jan Koolen 
(vrijwilliger van het markt-beheer) b.v. te 
veel parkeerplaatsen bezet houdt voor de 
markt.” 

© diana bolk 
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Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken : 

 

Tineke Elshof 
 

Administratie en Belastingadvies 
 

Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond 
 

Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 
 

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

Okay mensen, we zullen het kort houden: 
ik heb het onderspit gedolven. (Rare 
uitdrukking eigenlijk.) Maar even kort: 
waar ging het om in deel 1? 
Dat ik van Wonen Zuid m’n plantjes bij de 
voordeur op de galerij van de flat moest 
weghalen. Dat iedereen dat nu moest, 
maar dat ik, nadat ik vorige keer 
onmiddellijk had gehoorzaamd en de 
enigste bleek later die gehoor had 
gegeven, ze pas zou weghalen als iedereen 
dat deed. En daar had ik mezelf effe 
overschat. Toen ik daar de eerste keer, 
jaren geleden, mee schermde, kon ik dat 
ook checken. Maar nu trekt dit lijf dat niet 
meer: elke dag die andere balkons 
bekijken of de plantjes e.d. al weg zijn. Dus 
ik hoorde m’n moeder van bovenaf me 
influisteren: “Wees nou wijs, gebruik je 
verstand en doe het gewoon, want je redt 
het tòch niet”. Ze had gelijk. Dus ik heb 
alles weggehaald al heel snel en ik moet 
zeggen wat ik wèl kon zien was dat 
anderen dat dit keer ook deden over het 
algemeen geloof ik.  
 

Prompt heb ik een joekel van een 
buitendeurmat gecreëerd, en een krans op 
de deur gehangen – je moet toch wat: 
alles beter dan alleen maar kunststof en 
betonvlakken.  

En je hoort er niemand over natuurlijk. Is 
gebruikelijk. Net als wanneer er 
geluidsoverlast is in bovenmenselijke mate 
en je gaat erop af, maar tevoren ga je even 
langs bij de directe buren die toch wel 
minstens rechtop in bed moeten zitten, al 
uren. Nou spaar je de moeite: geen sjoege 
natuurlijk. Betekend: “waar heb je het 
over”’ of “we horen wel ’s wat ja, maar 
ja…” of de deur gaat gewoon niet open 
terwijl de lamellen wel heen en weer 
wiebelen… 
 

Moraal van het verhaal: een mens is aan de 
basis alleen en zal daar ook altijd weer op 
worden teruggeworpen/naar worden 
verwezen en liefde een éénrichtings-
verkeer: van JOU uitgaande en je kunt 
NOOIT iets verwachten.. En dan klopt het 
opeens en is de wereld, inclusief alle 
ellende, het meest grandioze liefdes-
verzinsel wat bestaat. Zoiets.  
 

Laat me maar, Ik ben het nog aan het 
verwerken moet u maar denken. Ik mis m’n 
plantjes gewoon…. Maar blijf tòch gewoon 
hier wonen natuurlijk. Overal is wat. 
Wonen Zuid, Noord , Oost, West, 
thuis…best. 
 

   

WONEN-Z(ST)UI(P)D…(deel 2) 
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  Ontmoetingen(14) Marlene Sokkari 
Marlene Sokkari is een echte wereldburger. Na een verblijf in verschillende landen 
wordt Nederland haar thuisbasis. “Dit is mijn paradijs. Hier ga ik niet meer weg” zegt ze 
vol overtuiging. Maar waar en hoe lang geleden begon haar reis rond wereld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlene, geboren in Puerto Cabello (Venezuela) op 28 april 1957, groeit op in een gezin 
met twee broers en een zus. Als een van haar broers naar Spanje verhuist, gaat ze mee 
“want ze wil de wereld zien”. Na een verblijf van een jaar keert ze terug naar Venezuela en 
gaat studeren aan de universiteit. “Destijds was de universiteit in Venezuela gratis, dus 
voor iedereen toegankelijk. Hoe het nu is, weet ik niet”. 
 

Vanwege haar goede cijfers krijgt Marlene de mogelijkheid om als praktijkdocente les te 
geven in het vak ‘Computacion y procesamientos de datos’ (informatica en verwerking van 
gegevens) aan de universiteit. Niets staat een succesvolle carrière in de weg tot zij in 1983 
samen met een vriendin op vakantie gaat naar Curaçao. Daar ontmoet zij de man van haar 
leven, geboren in Libanon en reeds vele jaren werkzaam op Curaçao. Na een jaar trouwen 
ze en hun huwelijksgeluk wordt compleet met de geboorte van twee zonen. Vrij snel vindt 
Marlene een baan als manager van een meubelzaak. 
 

“Voor mijn zonen was Curaçao een ideale omgeving om meertalig op te groeien. Op 
school was de voertaal Nederlands. Daarnaast kregen zij ook Spaanse en Engelse les. Thuis 
spraken we Spaans en buitenshuis en op de televisie werd Papiamento gesproken. 
Buitenlandse series op de televisie werden uitgezonden zonder ondertiteling. Dus 
moesten ze goed luisteren om de series te kunnen volgen”. 
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Na een gelukkig verblijf van 20 jaar slaat het noodlot toe. Vanwege een ernstige vorm van 
astma en op doktersadvies stopt haar man met zijn werk in de fabriek. Wat nu te doen? 
Terug naar het geboorteland van Marlene, Venezuela, of terug naar het geboorteland van 
haar man, Libanon. Na veel wikken en wegen verhuist het gezin Sokkari naar Libanon. 
 

Omdat hij niet kan wennen, gaat haar oudste zoon na 6 maanden, met een korte 
tussenstop in Venezuela, terug naar Curaçao waar hij inmiddels als zelfstandige 
cameraman werkt. In 2011 wilt haar jongste zoon naar Nederland om hier te studeren. 
Met zichtbare emotie vertelt Marlene dat ze met hem meegaat: “Ik was al een zoon kwijt 
en dat wilde ik niet meer”. Drie maanden later komt ook haar man naar Nederland.  
 

Ze wonen nu 5 jaar op de Donderberg. Voor Marlene vraagt het spreken van de 
Nederlandse taal nog steeds een grote inspanning. Maar dat weerhoudt haar niet om 
actief te zijn als gastvrouw in de Ontmoetingsruimte waar zij met een charmant accent de 
bezoekers verwelkomt. 
 

“We hebben natuurlijk zoals iedereen wel eens problemen. Maar problemen met 
godsdienst hebben wij nooit gehad. Onze oudste zoon en ik zijn katholiek, mijn man en 
onze jongste zoon zijn moslim. We vieren samen onze religieuze feesten”.  
Ja, zo kan het ook. Misschien is het een idee dat kleine en grote (wereld)leiders eens te 
rade gaan bij de familie Sokkari om te vragen wat hun geheim is? 

© ida kersten 
 

17 

 



  

“Het gebeurde in die dagen” staat er in de 
bijbel en het gekke is dat we dat tot op de 
dag van vandaag hevig bezigen, want vele 
dingen gebeuren nou net ”met die dagen”.  
Rampen vooral, en ziektes en overlijdens 
en elk jaar herhalen we dan als we weer 
aan diegenen die dat overkwam denken: 
“net met die dagen”. Alsof we extra 
gevoelig zijn temidden van al die 
duisternis van de midwinter. Somber en 
chagrijnig is wat overheerst. Lichtpuntjes 
komen dan ook extra hard binnen. Zoals 
een lading sneeuw opeens: wow wat een 
feest om te zien. Maar intussen… Oh 
wonder dat er nog mensen naar de 
Ontmoetingsruimte kwamen geglidderd. 
Buiten hadden onze vogels daar geen last 
van met hun natuurlijke winternagels en 
lieten een schitterend patroon van hun 
poottekeningen na in die witte derrie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prachtig! En als wij METggz niet hadden 
die met ons samen de Ontmoetingsruimte 
doen, konden we de kerstversieringen wel 
schudden denk ik. Dankzij hen is deze plek 
in de Donderie telkens weer helemaal in 
de sfeer. Maar liefst op twee dagen 
werden er dit jaar kerststukjes gemaakt en 
we kregen een schitterend opgetuigde 
boom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er was zelfs een gulle bruikleen, een van 
een absoluut multiculti kerststal, zie foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik liet hem aan Hawo zien. “Oh Maroc!”’zei 
Hawo en ging over tot de orde van de dag. 
Waarschijnlijk is wat wij als extreem 
bijzonder ervaren voor hun zoiets als een 
kitscherig Delfts blauw molentje als 
souvenir. Lachen! Trouwens ook in de 
Donderie zelf deed METggz een juweeltje 
van een kerstboom in aanloop naar het 
volgend jaar waarover we afspraken met 
Café Bubbels dat we de versiering van de 
Donderie met die dagen (!) geheel opnieuw 
gaan aanpakken: het kan nog veel beter. 
Let op als ik maar wat roep hier en het 
komt niet uit… Okay, dan het jaar daarna: 
de intentie is heftig aanwezig. En toen 
kwam Sjaak z’n moeder binnen met een 
enorme geopereerde neus: juist met die 
dagen; verschrikkelijk. Het was verder 
gelukkig wel allemaal heel goed gegaan. 

KERST IN DE ONTMOETINGSRUIMTE 
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En kregen we eindelijk weer bericht van 
“onze Piet”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U weet wel die man in die versierde 
scootmobiel en met die veren op z’n 
hoedje. Z’n been is een poos geleden 
afgezet en in het hele revalidatietraject 
was het doodstil rond hem en we missen  
hem allemaal: hij hoort ontegenzeggelijk 
tot het Donderbergse dagelijkse 
vertrouwde beeld. 
 

Gelukkig dook hij plotseling weer op in de 
vorm van hulpverleners die meldden dat 
hij in het nieuwe Camillus zat voorgoed nu, 
want hij kan niet meer op zichzelf. 
Of ik maar even mee wou gaan. Mensen: 
een droom. Zag u het al? Het zijn 
juweeltjes van gebouwen geworden daar 
en Piet heeft een grandioos uitzicht op het 
omgevende park en de vijver. Juist “met 
die dagen” gebeuren er ook goeie dingen. 
Je voelt je al snel deel van een kerst-
verhaal.  
 
Maakt niet uit. Het is als de lente die 
knipoogt in de winter met zoiets van: alles 
komt goed… 

© hans vas 
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BURENHULP ! ? U kunt ons gerust om hulp vragen. 
Als wij u niet direct kunnen helpen vinden we 
samen meestal wel een andere oplossing. 
Wilt u zo nu en dan iets voor een ander doen, iets 
voor een buurtgenoot betekenen, dan horen wij 
dat ook graag. 
 

 Voor meer informatie: www.wijkraaddonderberg.nl  (bij Projecten) 

 

 

  Zo kunt u ons bereiken: 
 

 elke donderdag van 10 tot 15 uur in 
de Donderie bij ons Meldpunt. 
Loop ‘ns binnen voor een praatje! 

 

 via e-mail: woonzorgbrigade@gmail.com 
 

 via telefoon 06 57 34 89 64 
op werkdagen van 10-12 uur of via 
voicemail op andere tijden. 

 
 

Samen kopje koffie drinken.Klein tuinonderhoud.Technische klusjes.Hulp bij boodschappen.Administratie 

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!! 
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Vanaf ongeveer 10 januari tot 1 april, heeft de Ontmoetingsruimte een nieuwe 
tentoonstelling. We nemen dan na een maand of drie afscheid van de kleurrijke 
schilderijen van Nettie Meuwissen om ruimte te bieden aan een fototentoonstelling van 
Pieter Kersten. Pieter was niet alleen jarenlang coördinator van de Ontmoetingsruimte, 
maar ook verdienstelijk fotograaf, waarmee we in het Wijkblad maar al te graag ons 
voordeel doen, want hij levert regelmatig foto’s voor ons. Pieter schreef zelf 
onderstaande introductie bij zijn expositie. 
 

Fotograferen 
 

Omdat ik vaak gezien word met mijn camera is mij door de vrijwilligers en bezoekers van 
de Ontmoetingruimte in de Donderie gevraagd om een fototentoonstelling in te richten.  
Nu, met het driejarig bestaan van dit project, wil ik daaraan graag voldoen. 
 

Het woord ‘fotograferen’ is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk ‘schrijven met 
licht’. 
Ik ben geen fotograaf maar een zwerver en verteller. Met beelden wil ik vertellen wat ik 
zie en wat mij bezighoudt. Ik heb geen specifieke stijl of speciaal onderwerp maar ik maak 
plaatjes van alles wat mijn aandacht trekt. 
 

Fotograferen is voor mij een vorm van communicatie. Met fotograferen leg ik een deel 
van mijn werkelijkheid of een moment vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijken gaat altijd vooraf aan foto’s maken. Met foto’s wil ik beelden en verhalen delen met 
anderen. Het gaat niet om een oordeel te geven van wat ik zie maar eerder een 
uitwisseling tot stand te brengen. Soms is het moeilijk om beelden onder woorden te 
brengen. Het gaat dan over emoties, schoonheid en denkbeelden.  
Het motto van deze kleine expositie is: kijken doe je met je ogen, zien doe je met je 
verstand. 
 

Er komt een tijd dat camera’s kunnen reageren op commando’s van onze ogen, of zelfs op 
onze hersengolven. Helaas zal ik dat niet meer meemaken. 
Pieter Kersten 
 

GALERIE DONDERSTRAAL: Pieter Kersten 



 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie Hans Vas: 
{ Maar sòms reageren onze ogen op commando’s van ons hart, of zelfs op onze hartelijke 
golven. Gelukkig kunnen we dat nu wèl al meemaken. Het motto van deze expositie 
betekent voor mij: kijken doe je met je ogen, zien doe je met je hart.  
Pieter z’n foto’s zijn zó prachtig dat m’n verstand er vervolgens hartstikke stil bij valt, 
(sorry Pieter). Pure verwondering neemt het over en de wereld is één en al emotie. 
En we zijn echt wel wat schoonheid gewend zo langzamerhand bij Galerie Donderstraal. 
De hele wereld trekt de aandacht van deze “zwerver”. De hele Donderberg kan zich in zijn 
foto’s terug vinden. 
‘Schrijven met licht’… Onze kleine leventjes weerspiegeld in al deze prachtige prenten. 
Wat het wèrkelijk is raakt ons. Pieter vroeg me hier ‘n gedichtje over te schrijven. Maar die 
foto’s zèlf zijn dat gedicht. En ons eigen verhaal in hen: een feest van herkenning. Komt dat 
zien – hoe dan ook! } 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 
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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? 
1. Wonen: aanpassingen in uw woning, 

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

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

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

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

5. 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 
 
 

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. 
 

Het leren spreken van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om onderdeel te 
worden van de Nederlandse samenleving. De taal maakt het mogelijk een gesprek aan te 
gaan met uw buren, de dokter en de groenteboer en maakt een verbinding tussen uw 
wereld en daarbuiten. Hoe fijn zou het zijn als de woorden die u rondom u heen op 
posters of in folders ziet een betekenis voor u hebben en te weten wat er staat. Kom 
daarvoor naar de Nederlandse les. Die zorgt niet alleen voor taalkennis, maar ook voor 
zelfvertrouwen en contacten. In de taalles oefent u samen met anderen het Nederlands 
door te praten over dagelijkse zaken, stapje voor stapje. Voor meer informatie bent u 
welkom bij de Donderie, Donderbergweg 47-49 in Roermond. 

Nederlandse  taalles 
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Goed Ouder worden Roermond organiseert 
in samenwerking met de Seniorenvereniging 
Leeuwen op 19 februari a.s. de lezing 
Levenstestament / Erven en schenken.  
 

U zult er maar door worden getroffen: een 
ongeluk, beroerte of dementie. Situaties 
waarin u geen greep meer heeft op 
belangrijke zaken als uw vermogen, uw huis, 
uw bedrijf of de manier waarop u medisch 
behandeld wilt worden. Met een 
levenstestament bent u hierop voorbereid. In 
een akte kunt u via volmachten uw wensen 
op allerlei gebieden regelen: privé en 
zakelijk.    
 

Mevrouw mr. Desirée Philippen, notaris van 
Notariskantoor Van Hecke Houben uit 
Roermond, geeft uitleg over het belang  
 

van het opstellen van een levenstestament 
en beantwoordt uw vragen op dit gebied en 
op het gebied van erven en schenken.  
 

Locatie: Zaal Aad Leeuwe, Burg. Thomas 
Wackerstraat 61 in Leeuwen    
Tijdstip: 14.00-16.00 uur  
 

Meer informatie en/of aanmelden 
Wel.kom Roermond 
Julia Aipassa 
T  0475 345135 
 

Op onze website 
www.welkom.nu/watdoenwe/seniorenwerk 
vindt u meer informatie over de lezingen van 
Goed Ouder Worden. Ook kunt u hier het 
programmaboekje 2018 downloaden. 
 

Goed ouder worden Roermond 
Lezing Levenstestament 

Ontspannen, snel en eenvoudig leren 
omgaan met uw tablet of laptop?  
  

Wel.kom biedt drie modules aan van elk zes 
lessen.  
Na iedere theorieles volgt een oefenles 
waarin u het geleerde in de praktijk brengt. 
In zes lessen doet u voldoende ervaring op 
om probleemloos met uw tablet of laptop 
aan de slag te gaan.  
Kosten: € 35,= per module. 
  

● MODULE 1: Basiscursus Windows 10,   
    WordPad, Edge en  Google 
    Cursusdagen:  
    dinsdag 13, 20 en 27 maart 
    3, 10 en 17 april 2018   
    09.30 – 11.00 uur 
 
 
 
 

● MODULE 2: E-mailen, skypen, store-,   
    foto– en aan de slag met  apps en  
    usb-stick 
    Cursusdagen:  
    woensdag 14, 21 en 28 maart  
    4, 11 en 18 april 2018   
    09.30-11.00 uur 
  

● iPad BASISCURSUS: kennismaken met  
    de belangrijkste functies en opties van  
    uw iPad 
    Cursusdagen:  
    Dinsdag 13, 20 en 27 maart  
    3, 10 en 17 april 2018  
    14.00 – 15.30 uur 
  

Cursuslocatie: Niekée, Oranjelaan 300, 6043 
GL Roermond 
  

Meer informatie 
T  0475 345 135 
 
 

Cursus tablet en laptop 
voorjaar 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   

Schaakclub! 

De Woonkamer van de Buurt wil dit jaar gaan starten met een nieuwe schaakclub. 
Misschien speel je het al zelf, of met vrienden. Of wil je het schaken graag leren, het kan 
allemaal bij ons! Ook als je op zoek bent naar een ruimte voor jouw schaakclub, dan ben 
je aan het goede adres. 
 

Heb je interesse of nog wat vragen? Naam dan contact met ons op. 
Dit kan door een bericht te sturen of kom gezellig langs. 
 

Woonkamer van de Buurt 
Mozartstraat 117    
0475-212567  @woonkamercomponistenbuurt 
 

   Woonkamer1@ziggo.nl 
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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  

 
 
 
 
 
 
 

Bij de Woonkamer van de Buurt wordt weer voor u gekookt!  
Elke veertien dagen op dinsdag vanaf 17:30 uur worden de  

lekkerste maaltijden geserveerd. 

Voor slechts  € 6,-  kunt u dan genieten  
van een drie-gangen-menu!! 

We hebben heerlijke menu's voor u samen gesteld. U kunt zich hiervoor 
inschrijven tot uiterlijk de vrijdag ervoor. 

 
 
 
 

Kijk op onze website www.woonkamervandebuurt.nl voor de menu’s 
 

 

GEZELLIG SAMEN ‘AAN TAFEL’? 
BEL 06-85761853 of 0475-212567 

    EN RESERVEER! 
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In Limburg wordt per jaar ongeveer 4,5 
miljoen ton grind gewonnen. Midden 
Limburg dankt er zijn maasplassen aan. Al 
dat grind wordt gebruikt om beton en 
wegen te maken. We rapen wel eens 
achteloos een platte kiezel op om hem dan 
zo vaak mogelijk over het water te laten 
stuiteren. Kijken we echter eens goed naar 
al die kleine steentjes, dan zien we grote 
verschillen in vorm en kleur. Hoe kwamen 
die steentjes hier terecht? In het 
stroomgebied van onze rivieren zijn rotsen 
verweerd. Stukken komen in het water 
terecht. Rollend door het water worden ze 
steeds kleiner en meer afgerond. Ze 
vormen wandelende grindbanken in de 
rivier. Lopend langs de Maas of Roer, of 
nog mooier varend met de kano, kunt u 
deze grindbanken bewonderen. Zalmen, 
forellen en barbelen gebruiken deze 
grindbanken om er eitjes af te zetten. 
Daarbij vragen ze zich waarschijnlijk niet af 
waar al die steentjes vandaan komen. 
Maar die steentjes vertellen ons een 
verhaal over miljoenen jaren geleden. 
Toen zag het Roerdal er ongeveer uit zoals 
de Biesbosch nu uit ziet.  Maas en Rijn 
stroomden door elkaars beddingen. Totdat 
Peelhorst in 500 tot 250 miljoen jaar de 
Maas en Rijn scheidde. De Rijn werd naar 
het oosten geduwd, de Maas naar het 
westen. 
 

Zo veranderde ons landschap langzaam. 
Tienduizend jaar geleden werd de oude 
bedding van Maas en Rijn door de Roer 
gevuld met Roerdalklei, een klei met heel 
veel löss erin. De beste landbouwgrond die 
er bestaat! Het Roerdal was geologisch 
klaar. Al blijft het steeds veranderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maas en Rijn hebben hun eigen gesteente. 
De Maas kenmerkt zich door vuursteen en 
puddingsteen. Vuursteen was in het stenen 
tijdperk het belangrijkste materiaal om 
gereedschap te maken. Puddingsteen lijkt 
op graniet, een natuurlijke betonsoort. 
Jaspis werd alleen door de Rijn aangevoerd. 
Het is een roodkleurige halfedelsteen. Deze 
verschillende steensoorten vertellen de 
wijzen waar vroeger Rijn en  Maas 
stroomden. 
Met vriendelijke groet, 

© wim tegels 
 

Wim – een kennismaking. 
De Donderberg heeft vele kostgangers. Mensen die hier niet wonen, maar wel vaak 
komen waarom dan ook. Zo’n man is Wim Tegels. Hij woont in Vlodrop maar doet al 
heel lang vrijwillig allerlei onzichtbare belangrijke dingen in onze wijk. Zo was hij van 
meet af aan betrokken bij de oprichting van de Kinderboerderij en jarenlang één van de 
grote mannen achter de Koningsmarkt. Wat hij óók nog doet, naast heel veel andere 
dingen, is schrijven. Vooràl over de natuur. Dit publiceert hij op diverse plekken in 
Midden-Limburg en vanaf deze aflevering ook in ons Wijkblad. Veel plezier! 

Stenen der wijzen 
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De oplossing van bovenstaande Sudoku voor 1 maart inleveren 
bij Hans Vas in de ontmoetingsruimte in de Donderie. 

 
Onder de goede inzendingen worden 2 winnaars uitgeloot. 

 
Deze ontvangen een dinerbon voor 2 personen 
voor een etentje in de Woonkamer van de  
Componistenbuurt! Elke 14 dagen wordt hier  
op de dinsdagavond een drie gangen diner  
bereid en kunnen de gasten vanaf 17:30 uur 
aan tafel! 
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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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Volgende uitgave 
10/11 maart 2018 

 

Kopij inleveren t/m 
23 februari 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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WOP 7 
Het nieuwe centrumgebied 

Bert Pansters
Stempel
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