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EGOTRIPPERS? 
 

Allerbeste Donderbergers. Voor u ligt weer 
een klein product van maandelijkse 
Donderbergse nieuwsgaring. Het was opnieuw 
een genoegen. 

Tegelijk krijgen wij bijna wekelijks wel van 
iemand het verwijt dat alles wordt geschreven 
door steeds dezelfde mensen. Alsof wij zo 
nodig moeten en dit blad één grote egotrip 
zou zijn. Zo van “kijk ‘s wat we allemaal 
kunnen!” Terwijl de waarheid is dat wij nu en 
onmiddellijk plaats willen maken voor alle 
anderen die ook willen schrijven. Ze popelen, 
ze verdringen zich, ze vechten om een plek… 
Het probleem is echter: dat is niet zo, die 
anderen zijn er niet. U weet als geen ander 
hoe vaak wij een oproep deden in dit blad, 
maar u gelooft het wel.  

Uitzonderingen gelukkig daar gelaten. Eens 
zullen die zich aandienen en zullen onze 
nieuwe collega’s ons ècht verdringen en zullen 
wij met genoegen, net als u, vanaf de kantlijn 
alleen nog maar toekijken, gelukzalig en 
voldaan. Voorlopig voor nu nog in elk geval: 
veel leesplezier! 

                                                           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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Vandaag schrijven we 25 mei 2018 en dat 
betekent dat die nieuwe privatiserings-
regels gaan gelden. Ook ons Wijkblad 
ontspringt de dans niet natuurlijk. Lang 
leve de zorgvuldigheid.  
 

Maar we willen toch ook wel spontaan 
enthousiast blijven, de grootste steun-
pilaar van dit blad: zonder dat wordt het 
taaie en verplichte kost, voorgekauwd, 
uitgezift, verzonnen en iets van ons hoofd. 
Dit blad komt recht uit het hart van deze 
redactie en nieuwe regels of niet, dat 
willen we wèl zo houden. 
 

Alsof de duvel ermee speelt krijgen we 
precies rond deze dag een melding van 
een mevrouw wiens moeder en dochtertje 
op een foto in het Wijkblad staan wat ze 
niet hadden gewild. Erger nog: daarna is 
het hele zaakje overgeheveld naar 
Facebook en daar kun je de foto veel 
helderder krijgen en vergroten. Wie 
maakte de foto en wat deed ie fout? Nou 
Bert maakte hem en hij had aan de 
aanwezige mensen gevraagd wie er op de 
foto wilde of niet. De mensen gingen uit 
beeld staan. Behalve deze mevrouw en dat 
kindje, dus Bert dacht dat ze het prima 
vond. Met de kennis van nu zeggen we 
natuurlijk : “ze kan het ook niet gehoord 
hebben”. 

Enfin de foto is inmiddels op verzoek van 
Facebook verwijderd en er volgt waar-
schijnlijk een goed gesprek met de familie 
om ze van onze niet kwaaie bedoelingen te 
overtuigen. Lieve help lieve mensen. Hoe 
vaak plaatsen we geen overzichtsfoto’s van 
evenementen, waarop het krioelt van de 
mensen, soms wel en soms niet herken-
baar. Dat je met je kop niet in het blad wilt 
is te begrijpen. En dan bedoelen we ook 
echt je kop: een PORTRET. Dichtbij. Maar 
groeps-gebeurens, samenscholingen ter 
gelegenheid van iets feestelijks… Hoe erg 
gaan we dat vinden? 
 

Nog een mogelijkheid is het Wijkblad niet 
meer te plaatsen op de Website. Want daar 
worden de dingen voor Facebook meestal 
vanaf geplukt. Dan zou u hooguit nog een 
foto van de foto kunnen maken en die 
plaatsen. Over bedoelingen gesproken… 
Maar lieve hemel, als we zo moeten gaan 
werken op onze tenen Donderbergse 
spitsroeden lopend…Willen we dat? Graag 
horen we uw mening. Wat vindt u ervan? 
Hoe nauw komt het? Laten we onze 
bedenkingen het van onze vreugdes 
winnen? Is het dit allemaal waard? Want 
deze letters komen niet uit de lucht vallen 
tenslotte. Vrijwilligerswerk heet dat 
officieel. En we willen niet een soort 
mantelzorgers worden van een hopeloos 
kreupele Wijk die alleen maar steeds meer 
zeurt over onbenulligheden, bij het 
ziekelijke af. Gaan we echt niet doen. 
Nogmaals: wat vindt u ervan!? 
 

Wij werken intussen gewoon door aan dit 
nieuwe nummer in het volste vertrouwen 
dat u net als wij alleen maar het beste met 
elkaar voorheeft. Wordt vervolgd. 
 

Redactie Wijkblad 

Addertjes onder ‘t Donderbergse gras…? 
 



  
DE BEWONERSOVERLEGGEN  

4: de Vliegeniersbuurt 
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HOE verschillend van karakter zijn onze 
diverse buurtoverleggen… Nou is het wel 
twee jaar geleden dat ik zelf ben afgehaakt 
van dit overleg in m’n eigen buurt: 
intussen is de sfeer stukken meer 
ontspannen en gezelliger. Het vindt plaats 
in de Vincent van Goghschool. Het is erg 
warm in de nieuwe aula, want het was 
weer eens een tropische dag en de deuren 
kunnen niet open want er zitten een stuk 
of 12 zelf uitgebroede kuikentjes middenin 
deze zaal. Er zijn zo’n 15 mensen op 
komen dagen en alles verloopt in een zó 
gemoedelijke sfeer, alsof ze elke dag bij 
elkaar komen….  
 

Ze beginnen vanavond pas om half negen, 
want vanaf half acht hebben ze eerst met 
diverse ploegen door de buurt lopen 
reinigen met vuilniszak en knijper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat is al voor de tweede keer, schijnt 
enorm goed te werken. Ik vraag me af 
hoeveel troep wij dan wel niet maken met 
z’n allen, want het krioelt in de wijk op 
allerlei dagen en plekken van de 
reinigingsmensen: de Westrom, Prio  
Verve, Buurtbeheer, Productiehuis, 
Gemeente en ga zo maar door.  

Wat blijft er dan nog liggen? Maar de beste 
reinigers staan aan de wal, dus ik moet niet 
oordelen. 
 

Vervolgens begint de vergadering echt, met 
gesteggel over de afstemming van de 
vergaderdata op de data van de Wijkraad 
en andersom. Dat wordt al heel lang 
geprobeerd, zodat we geen dubbele 
afspraken in onze agenda’s krijgen. Dan 
wordt de landelijke Nextdoor buurt app 
besproken die ook tot hier is 
doorgedrongen. De meningen over het nut 
en de zin ervan lopen sterk uiteen. Eén der 
deelnemers gaat tot op de bodem 
uitzoeken hoe het nou eigenlijk precies zit.  
 

Een ander hot item: Walking Football. 
U heeft Sjaak Swart vast wel gezien , die dit 
ook doet. Het wordt immens populair en 
het is een pracht gelegenheid voor ouderen 
om van het Cruyff Court gebruik te maken. 
B.v. elke donderdagochtend van 10.30 tot 
12.00 uur, dat zijn stille uren daar want de 
jeugd zit op school. In juni was er een open 
dag waarin we allen met dit fenomeen 
konden kennis maken.  
 

Vervolgens legt Fiel uit waarom er nog 
steeds niet de ontworpen gevelplaten 
tegen de Gotcha buitenmuren zitten. Het 
blijft steken in allerlei ambtenarij en men 
probeert het schip los te trekken. 
 

Dan komen er achtereenvolgens een paar 
dingen voorbij die ook al speelden toen ik 
er twee jaar geleden voor het laatst kwam: 
de rotonde op de Donderbergweg die nog 
steeds niet de beloofde kunstwerken heeft. 
Het zoeken van vrijwilligers voor de buren- 



  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 
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dag en de oversteek Koninginnelaan naar 
de Kastelenbuurt: levensgevaarlijk toen en 
nu nog en niet veranderd. Of we hierin nu 
gezamenlijk optrekken willen met de 
Kastelenbuurt en de Wijkraad om nog 
steeds niet te wachten tot de eerste doden 
vallen.  
 

Dan de Kinderboerderij: er wordt dringend 
assistentie gezocht want wat er nu werkt 
wordt alsmaar ouder en veel mensen 
willen deze unieke plek behouden. Het 
mooie is dat de Vincent van Goghschool 
dat al doet. 

Een 20-tal kinderen gaan 
er binnenkort helpen en 
daarna op de moestuin. 

 

Tenslotte is de afsluiter 
wel helemaal nieuw voor 
mij: ze noemen het de 
Vliegeniersronde en dat is 
een hapje en een drankje. 
Aan het eind van elk 
overleg. Helaas gaat dat 
nu niet door wegens dat 
het te laat is. 

 

  Sorry mensen voor deze 
ietwat droge opsomming van wat al zo in 
zo’n overleg voorbij komt. Het is wèl 
tekenend voor wat je meemaakt als je bij 
zo’n overleg aansluit: om het leuk en 
flitsend te houden in onze wijk kunnen we 
soms niet om taaie en zich herhalende 
dingen heen.  
 

Al met al is dit een bruisend gezelschap, 
waarbij je merkt dat ze mekaar langer 
kennen en daardoor ook spelenderwijs de 
ruimte geven. Mooi om mee te maken dat 
dat KAN! 

© hans vas 
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Het woord ‘LEERGELD’ is bij niet veel 
mensen bekend. Leergeld is het geld dat 
nodig is om te leren. Leren ? Dat is toch 
gratis ?  
 

De klopt, het Nederlandse onderwijs is 
(bijna helemaal) gratis. 
Echter behalve op school leren kinderen, 
OOK en VOORAL bij activiteiten buiten 
school. 
 

Spelend op straat, 
Sportend bij een sportvereniging, 
Tijdens een schoolreisje, 
Samen met leeftijdgenootjes op een 
jeugdvereniging, 
Tijdens het muziek maken op 
muziekvereniging, 
Tijdens het toneel leren spelen bij een 
jeugd-amateur-toneelvereniging, 
Zingen bij een jeugdkoor,   
Deelname aan andere bijzondere 
buitenschoolse activiteiten, 
Lidmaatschap van een bibliotheek, 
’s Zomers met klasgenootjes naar het 
zwembad, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al dit soort activiteiten waar kinderen iets 
leren (behalve buiten spelen) kosten echter 
geld. Geld dat heel veel ouders helaas niet 
te besteden hebben. 
 

Voor financiële ondersteuning in de kosten 
voor deze activiteiten kunt u terecht bij de 
Stichting Leergeld. 
Maar ook voor: de jaarlijkse ouderbijdrage 
of andere kosten die nodig zijn voor basis- 
en voortgezet onderwijs. 
 

Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen:  
Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond. 
Tel.: 0475-475268  en email: 
info@leergeldroermondeo.nl 

Wat is, en wat doet de Stichting Leergeld? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 
 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 
 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228 
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Beste wijkgenoten: vanaf dit nummer 
heeft het Wijkblad ook een vaste 
medische rubriek. Wij hebben de op de 
Donderberg onlangs neergestreken dokter 
Burnout (spreek uit op z’n Frans: Burnoe, 
maar het is een erg jofele dokter dus we 
mogen ook gewoon Burn-out zeggen) 
bereid gevonden. U kunt de dokter alles 
vragen van psychisch tot fysiek: de dokter 
is all-round. We starten gelijk met de 
eerste nogal psychologische vraag :  
 
“Beste Dokter. Ik ben een oudere man en 
fiets heel veel op en rond de Donderberg 
op een gewone fiets, dus geen elektrische. 
Nu word ik meer en meer achtervolgd en 
vervolgens voorbijgereden door leeftijd-
genoten op een e-bike en die roepen dan 
heel vaak in het voorbijgaan en achterom: 
‘waarom koop je niet een elektrische, kijk 
eens hoe makkelijk, ik snap jou niet.’ Ik 
antwoord steevast naar eer en geweten: 
‘dat kan ik niet betalen!’ Vandaag nog, 
riep een man: ‘Kom op, voor 2000 euro 
heb je er al eentje!’ Maar dat slaat 
nergens op dokter, want ik heb niet zoveel 
geld. Dokter ik merk dat ik er zo langza-
merhand een beetje een trauma van begin 
op te lopen. Wat moet ik doen?” 
 
“Beste meneer. Net doen of u het niet 
hoort: negeren. Fluitend de andere kant 
opkijken. Er boven staan. Want het is puur 
hoogmoed van deze mensen. En die komt 
ten val. Hoe eerder hoe beter moet u dan 
maar hopen. En bidden dat ze zich tegen 
de eerste de beste boom te pletter fietsen.  
Het vergt wat geduld, maar eens maakt u 
het mee, dat is zeker.” 

 “Oh dokter dank u wel, daar heb ik wat 
aan. Trouwens, een paar jaar gelden heb ik 
gelukkig al eens zoiets meegemaakt en dat 
deed inderdaad goed. Het was bij de afrit 
aan de kant van Horn naar dat nood-pontje 
dat toen bij de te renoveren Maasbrug lag, 
naar de Arloflat.” (Dr. Burnout: “oh ja 
geweldig, dat pontje had moeten blijven, 
heerlijk!”) “Ik stond er al te wachten en 
toen kwam er een mevrouw met een 
noodgang naar beneden en die belandde 
met veel geplons en gekraak middenin de 
rietkraag, want ze vergat te remmen….! Dat 
was een heerlijk moment dokter!”  
 
“Kijk dat bedoel ik meneer, zulke 
momenten moet u koesteren en kunnen u 
door de jaren heen dragen als op 
gevleugelde sandalen. En die waren er al 
vóór de e-bike moet u maar denken. Dat ze 
maar allemaal het… Enfin u begrijpt... 
Bovendien is fietsen op een e-bike 
helemaal geen lichamelijk bewegen: het is 
alsof je in je luie stoel door het landschap 
wordt gedragen. U bent véél gezonder 
bezig.” “Dokter dank u wel”. “Graag gedaan 
meneer en denk erom, maak u niet dik, 
alles komt goed!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Burnout 

Dr. Burnout 
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Ik ben zo moe… 
 
Het kan je overvallen op het zonnigste zomerstrand, 
Mijn hemel denk je dan: wat is er toch aan de hand? 
Het zijn je medicijnen of je ging weer te laat naar bed, 
Of gisteravond was weer super maar je maakte teveel pret… 
 
Je kunt het hebben in groep zes en je ouders zijn bezorgd, 
Maar vaker nog op hoge leeftijd, goed behuisd en geheel verzorgd; 
Het trekt zich niets aan van die dingen of wat je ook verzint, 
Het sluipt geruisloos door je lijf, bejaard of nog een kind… 
 
Het is geen ziekte maar wel chronisch want altijd komt het weer, 
Ook als je ’s goed geslapen hebt, juist dan en des te meer; 
Het reageert niet op je plannen of op gezond verstand, 
Het hoort erbij, als nacht bij dag, als een onzichtbare hand 
 
Die je herinnert aan dat er meer is dan ons wild geraas, 
Het is een sussend stromen, anders dan Roer of Maas; 
Je wou het eigenlijk liever niet, maar het is als een heel stil wezen, 
Als een geheim, zó suf en duf, er valt niets meer te pezen… 
 
Een land waar alles al is gedaan en iedereen volkomen, 
Alle bloemen hebben er al gebloeid en het grenst aan onze dromen; 
Het is een ontastbaar koninkrijk en de poort ervan heet gapen, 
Daarachter zijn we eensgezind, want kunnen alleen nog slapen. 

Hans.. 
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In de afgelopen jaren heb ik gesprekken 
gevoerd met volwassenen die wonen dan 
wel werken op de Donderberg. Ik vind 
dat het de hoogste tijd is om ook eens 
kinderen aan het woord te laten. 
 

Daarom kunt u nu het verhaal lezen over 
Apurba Sengupta. Ik hoor u al denken: 
’wat een bijzondere naam. Waar zou hij 
vandaan komen?’ Daar geeft Apurba zelf 
antwoord op: “Ik ben geboren in 
Roermond op 30 mei 2010, ik ben nu 8 
jaar. “ Op mijn verzoek schrijft Apurba zijn 
naam. 
 
 
 
 
Zijn ouders zijn geboren en getogen in 
Bangladesh. Zijn vader, Krishna, is in 2005 
naar Nederland gekomen. Enkele jaren 
later komt zijn moeder, Shimly. Met zijn 
drietjes kijken zij uit naar de dag dat ze 
officieel Nederlander worden. 
 

Voor Apurba betekent dit groot feest. Hij 
vertelt: “Op die dag is er een ceremonie en 
alle mensen die Nederlander worden, 
komen dan bij elkaar. Mijn ouders moeten 
op de ceremonie iets zeggen en ik moet 
alleen maar kijken en luisteren. Dan krij-
gen we van de gemeente allemaal een 
cadeautje. En als we een paspoort hebben, 
kunnen we op bezoek bij mijn familie in 
Bangladesh en daar krijg ik ook veel 
cadeautjes”. Zijn ouders, die bij het 
gesprek aanwezig zijn, moeten er om 
lachen. 
 

Apurba zit in groep 3 van de Vincent van 
Gogh school en heeft daar veel vriendjes 
maar ook veel juffen, drie in totaal: juf 
Monique, juf Jennifer en juf Ineke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als ik aan Apurba vraag wat hij het leukste 
vindt op school, zegt hij “Vrij kiezen, elke 
maandagmiddag mogen we zelf kiezen wat 
we doen. En ik kies dan lego”. Er moet 
natuurlijk ook geleerd worden op school 
zoals lezen, schrijven en rekenen. 
Voor Apurba is dat niet altijd even 
makkelijk en toch heeft hij ambitieuze 
plannen. 
 

”Als ik later groot ben, ga ik bij de 
gemeente en word ik de baas van de 
Donderie” zegt hij lachend. Dus gemeente 
Roermond maakt u zich geen zorgen over 
het management van de Donderie in de 
toekomst. Voor het zo ver is, speelt hij nu 
nog graag Roblox op zijn iPad en doet hij 
zijn best om zijn zwemdiploma te halen. 
Trots vertelt Apurba dat hij tijdens de 
zwemles al in badje vier is. Wat is badje 
vier? “Dan moet je met je schoenen, broek 
en hemd zwemmen”. 
 

Tijdens ons gesprek wordt er verschillende 
malen aan de deur gebeld. Het zijn de 
vriendjes van Apurba die vragen wanneer 
hij nu eindelijk komt spelen. 
 

Ja, praten met een vreemde mevrouw is 
misschien wel spannend, maar buiten 
spelen met je vriendjes is toch wel leuker. 
En gelijk heeft hij. 

© ida kersten 

Ontmoetingen(16) Apurba Sengupta 
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NATUURLIJK De Donderberg! (50) 
Een wereld zònder vogels… 
 

Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ik 
niet. En tegelijkertijd zijn we ze zo gewend 
dat we ze vaak dagenlang NIET zien terwijl 
het er nog steeds van krioelt. Nog wel… 
Maar daar gaat het even niet om nu. NU 
zijn ze er nog. Het is half juni en met dit 
tegenwoordige Middellandse Zeeklimaat 
hier hebben we dag en nacht de balkon-
deuren open en is het een gejubel van 
jewelste als je er op let. Ook als er niet op 
let dus: het IS er gewoon!  
 

Vanmorgen werd ik wakker met braam-
sluipersgekwetter of grasmussen: ik kan 
die nooit uit elkaar houden. Het is 
ongetwijfeld niet zo moeilijk en het stikt 
van de sites met vogelgeluiden, maar ik 
ben te “murg” om mezelf naar zo’n site te 
hijsen. Trouwens wat doet het er toe? 
Hoofdzaak is dat ie zingt en dat het mooi is 
en of dat nou een Provencaalse Dwars-
fluithopper is of een Midden-Limburgse 
Scheefbekzanger: het zal je een zorg zijn. 
Het enigste voorname is dat ’t je raakt.  
Nu net, tussen de middag, waren het weer 
’s de zwartkoppen die de boventoon 
voerden. Je snapt het niet dat ze er nog 
zijn want alle ondergroei wordt tegen-
woordig zo ongeveer weg gemaaid en 
gehakt en gezaagd,  maar ze weten zich 
toch te handhaven. Top! 
 

Gister ’s rond de vijver achter de Viever-
flat gehobbeld. Mens je struikelde er over 
de jonge waterhoentjes, meerkoeten, 
ganzen en zwanen…. Ik zag nu trouwens 
ook voor het eerst duidelijk dat de 
oeverbegroeiing echt niet overal is 
ontstaan, wat de deskundigen toen (ook in 
dit blad) 
 

voorspelden toen de beschoeiing jaren 
geleden was weggerot en de rest werd 
weggesloopt. Op veel plaatsen is erg veel 
groen gekomen in allerlei soorten, maar 
ook hele stukken zijn nog gewoon kaal. 
Geen idee.  
 

Trouwens heeft u ook al gemerkt dat er 
weer massaal mussen zijn? Ik hoorde er al 
verschillende mensen over en op het terras 
van de Ontmoetingsruimte stikt het er ook 
van. Onze gastheer Hussein kwam laatst 
met een graansilootje aanzetten om aan de 
voerplank te hangen. Ik zeg ”man dat is 
voor kanaries”, “maakt niet uit”  zegt 
Hussein, “ik heb er ook eentje opgehangen 
thuis en het is een groot succes ”. Ik denk 
dat zal wel, maar hier niet want wij kunnen 
doorgaans ophangen wat we willen en het 
schimmelt alleen maar weg… Edoch, 
ziedaar: de mussen hebben het gevonden 
en bijna elke dag is 1/3 silo opgepeuzeld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cabaretier Hans Dorrestijn, ontdekte in de 
loop van z’n leven dat vogels hem uit zijn 
zwartgallige buien konden halen. Naar ze 
kijken is multi goed voor/tegen je depres-
sieve dingen. Wisten wij al, maar ja wij zijn 
ook geen VIP, die hebben een hardere schil 
natuurlijk. Of nog erger: een moderne 
spreuk die ik tegenwoordig steeds 
tegenkom: “waar je een veer vindt, kwam 
een engel voorbij” of variaties op dit idee. 
Allemaal simpele feitjes die je al wist als je 
al van vogels hield. 

Mussen 
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Je zou makkelijk een serie in dit blad 
kunnen beginnen, met belangrijke 
vogelmomenten in je leven. Zonder te 
overdrijven. Als ik terugkijk op de 
afgelopen bijna 70 jaar zijn de ogenblikken 
met bepaalde vogels me vaak bijgebleven 
door die vogels zelf nèt op dat moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste keer dat we Goudvinken in onze  
tuin hadden, b.v. in die strenge winter van 
‘63. Allemaal bloedrode borsten in die 
ondergesneeuwde berken. Mijn God… Of 
de eerst keer dat ik  een Wielewaal zag in 
de kruinen van de populieren langs de 
Roer: een gele flits, meer niet, maar hij 
ging dwars door je hart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of toen je voor ‘t eerst een Nachtegaal 
hoorde… Mysterieus verscholen: nóóit te 
zien, maar z’n trillers gingen tot in je meest 
afgelegen vezels. Eentje heb ik ooit 
nagetekend uit een boek en die staat nu 
middenin m’n huiskamer met al z’n 
regenboog kleuren. 

Sorry mensen, het was niet op de 
Donderberg, maar middenin een stinkend 
drukke straat in Cochin in Zuid-India. In het 
donker, onder een dicht struikgewas, langs 
de kant van de weg, achter bergen vuilnis 
en mensen die er lagen te slapen en God 
weet wat er allemaal krioelde en razend 
druk verkeer er langs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een z.g. Indiase Pitta. Zo klein als een 
merel, meer gedrongen en hij maakt een 
gek geluid wat me naar hem toe trok 
boven al het lawaai uit. En opeens een 
streepje zonlicht in al die troep en daar zat 
ie: rood, groen, blauw en geel te stralen. Zó 
klein en onbetekenend tussen al die chaos 
en rommel en zó van belang op dat 
moment in al z’n eenvoud. Hij kwam naar 
binnen en is nooit meer weggegaan! 
 
 

© hans vas 
 
 

Wielewaal 

Indiase Pitta 

Goudvink 



   
 
 
 
 
 
 

Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
Maandag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 per maand) 08.30 - 10.30 uur 
Schrijfles (€2,00 per maand) 09.30 - 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 
Dinsdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Lees voor! (€10,00 voor 10 lessen) 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 
Spreekles basisschool Kasteeltuin (€2,00 p. m.) 08.30 - 10.30 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Maximina Praat 2 wekelijks (€1,00 per maand)start 14 maart 09.30 - 11.30 uur 
Yoga (€8,00 per maand) 13.30 - 15.00 uur 
Koor Sokolore tweewekelijks (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Handwerkclub (€8,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 
Maximina Mode 09.30 - 15.15 uur 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Eetcafé (€12,5 0 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
2e & laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 09.30 - 11.30 uur 
Kookles (€7,50 per keer)   09.30 - 12.30 uur 
Iedere 3e vrijdag van de maand, opgeven is gewenst* 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 uur 
 

*Wijzigingen o.v.b. Kijk op de website!!  
 

Prijzen gelden vanaf  januari 2018. 
 

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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Samen hebben we als deelnemer en vrijwilliger bij Maximina een geslaagd seizoen gehad. Een 
jaar van groei, ook in de fysieke omgeving met de opening van de Donderse Wereld-keuken. 
Ondanks de aanbouw van een splinternieuwe keuken gingen we door met de vele activiteiten 
die we aanbieden. Het eindresultaat was het wachten waard, een keuken van roestvrij staal, 
het design oogt strak en functioneel. 
 

Naast de educatieve en muzikale activiteiten, zoals de taallessen en het koor, waren we ook 
buiten te vinden in de moestuin. Er is een diversiteit aan groei van kruiden, groenten en 
bloemen. De groenten en kruiden worden weer gebruikt in de Donderse Wereldkeuken. 
Beweging en gezond eten werd ook gestimuleerd in het programma Actief op de Donderberg. 
 

Ja een certificaat ! De deelnemers van de taallessen hebben 29 juni hun certificaat mogen 
ophalen en blij dat ze waren. Ook een positieve ervaring opdoen bij Maximina, loop dan binnen 
en wordt ontvangen door onze lieve gastvrouwen of maak een afspraak. 
 

Als afsluiting van het  geslaagde jaar vond er op 30 juni een open dag plaats van de Donderse 
Wereldkeuken samen met de moestuin. 

© Ibtisaam Sallah 
 

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 
 

mailto:aenb.tineke.elshof@ziggo.nl
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Was tot in de puntjes verzorgd. Als je met 
een rammelende maag naar huis ging had 
je het aan jezelf te danken. Maar daar 
kwam je niet voor. Neemt niet weg dat de 
catering van Maximina TOP was.  
 

Tweede centrale dingetje was de onthul-
ling/inwijding van de onlangs door de 
Moestuinmensen gerealiseerde twee 
tuinbakken op pootjes. Dit voor mensen 
die door lichamelijke problemen niet zo 
makkelijk of helemaal niet kunnen bukken 
bij een gewoon tuintje op de grond. Een 
gewèldig idee natuurlijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De good old wethouder IJf was ter plekke 
om het officieel te bezegelen, want eigen-
lijk had de burgemeester (beschermvrouw 
van de tuin) het beloofd, maar die was 
verhinderd. Petra en Marjo, de twee 
dames in kwestie, trotse huurders van de 
bakken, waren zó dolgelukkig ermee dat 
de waterlanders rijkelijk vloeiden.  
 

HET moment suprème was het erop 
timmeren van de nummers van de bakken 
door de oud wethouder. H 1 en H 2. 

En iedereen verbaasde zich over de 
enòrme planten die al in deze bakken staan 
te stralen in een paar weken tijd. Liters 
Pokon! Of pure liefde? Wellicht een mix.  
 

Verder verliep het Praatcafé als vanouds: je 
kon rondgeleid worden langs de diverse 
plekken in de tuin en /of je kon netwerken-
/kletsen, met wie je maar wou of toevallig 
bij je in de buurt stond. Het heeft vast wel 
weer wat nuttige contacten opgeleverd. 
Tegelijkertijd zijn er veel mensen die je 
nooit ziet natuurlijk omdat het makkelijk af 
te doen is als “het   

zoveelste potje ouwe-
hoeren”. Zit wat in, maar ja 
mensen het zijn de kleine 
dingetjes die het nog 
steeds doen en die kunnen 
als verrassing overal 
opduiken, zelfs in een 
georganiseerde klets-
sessie. Over verschillen 
gesproken. Je komt ook 
mensen tegen die de 
Moestuin maar een 
puinhoop vinden. Bezien 
van de weg af dan, dat wel,  

want de meesten van hen zijn er nooit de 
groene drempel overgegaan om zich 
werkelijk te vergewissen. Kan. De opzet is 
namelijk nogal wild. Als je van keurig 
strakke aangelegde tuinen houdt, waar je 
dagelijks de meetlat langs moet leggen om 
het goed te houden, ben je hier aan het 
verkeerde adres. Men gaat hier duidelijk 
voor de nieuwe chaos: fleurig, geurig, 
kleurrijk, wild, slechts hoognodig wat 
ingetoomd, zichzelf ontplooiend, niet perse 
altijd binnen de perken en ga maar door. 
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Je moet er van houden natuurlijk en niet 
elke Donderberger is van deze opzet. Tsja. 
Je kunt het niet iedereen naar de zin 
maken. Feit is dat het een bloeiend geheel 
is onze Moestuin en dat er heel wat af 
wordt genoten met elkaar daar en daar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gaat het toch om. Ik vind het en inspire-
rende plek, kun je zeggen/vinden wat je 
wilt. En wàt een werk is er verzet weer om 
die hoge bakken te realiseren. Petje af. 
 

© hans vas 

Petra en Marja bij hun bakken 
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55 groep 8 leerlingen van basisschool De 
Kasteeltuin en Basisschool Vincent van 
Gogh ontvingen op 14 juni het welver-
diende IMC Basis-diploma als afsluiting 
van een tweejarig curriculum waarin de 
leerlingen wekelijks drie uur lang IMC 
Basis-onderwijs kregen tijdens reguliere 
schooltijd. In de IMC Basis-lessen ont-
moetten zij bevlogen vakexperts met 
uiteenlopende beroepen en maakten zij 
onder hun leiding kennis met ruim 21 
vakgebieden.  
 
IMC Basis is een organisatie die er speciaal 
is voor kinderen. Het zorgt ervoor dat de 
kinderen van groep 7 en 8 later weten wat 
voor beroep ze eventueel kunnen kiezen.  
Omdat deze groep 8 leerlingen de eerste 
in Limburg waren die hieraan 2 jaar deel 
hebben genomen, wordt dit met een 
expositie en minifeestje afgesloten.  
 
 

 
 

Gedurende deze 2 jaar hebben leerlingen 
van groep 7 en 8 dankzij belangeloze inzet 
van ruim 75  gastdocenten, sponsoren, 
ouders en teamleden een breed maar 
gevarieerd programma  aan extra 
schoolvakken en excursies naar bijzondere 
beroepslocaties genoten. Zo zijn de 
kinderen naar de 2de kamer in Den Haag 
geweest, ze hebben bij de rechtbank in 
Roermond een strafzaak nagespeeld en ook 
hebben ze een bezoek gebracht aan een 
fabriek, etc. 
 
Op de certificaatuitreiking was ook een 
mini expositie van het vak  beeldende kunst 
te zien welke de leerlingen zelf van mergel 
hebben gemaakt. 
 
Ook werden we verrast door een muzikaal 
pianostuk door een van de leerlingen van  
Basisschool De Kasteeltuin. 
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Begeleid door  gastdocenten van Theater-
hotel  de Oranjerie hebben de leerlingen 
- als afsluiting van het vak Horeca - ons een 
hapje en drankje aangeboden om het 
geheel feestelijk af te sluiten. 
 
Na de zomervakantie gaat IMC Basis voor 
de nieuwe groep 7 en 8 van basisschool De 
Kasteeltuin en Basisschool Vincent van 
Gogh door.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels zijn er ook scholen in Heerlen en 
Hoensbroek die bij het programma zullen 
aansluiten. 
 
Voor al onze locaties zijn we daarom op 
zoek naar gastdocenten en bedrijven.  
 
Meer informatie www.imcbasis.nl 
  

© ramona jansen-frencken 

http://www.imcbasis.nl/
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In november 2018 bestaat Salon Remunj 25 jaar. In die zilveren tijd hebben we zo’n 140 
Salons georganiseerd, met een enorme diversiteit aan gasten. Bekende en minder 
bekende schrijvers hebben bij ons opgetreden en evenzoveel beeldend kunstenaars, plus 
een veelvoud aan muzikanten. En iedereen die vaker onze Salons heeft bezocht, kan zich 
ongetwijfeld een of meer optredens herinneren waar hij of zij met plezier aan terug denkt. 
 
Uiteraard proberen we van dit jubileum iets uitzonderlijks maken. En daarbij vragen we 
uw medewerking. Heel graag willen we van u weten of er een literaire gast, beeldend 
kunstenaar, of muziekoptreden is geweest waar u zo van genoten heeft dat we u het 
grootste plezier zouden doen als we deze persoon of personen nogmaals uitnodigen. 
Het kan ook zomaar zijn dat u een origineel idee heeft voor deze speciale middag. Of iets 
wat u tot nu toe gemist heeft bij ons. Elk goed voorstel is welkom. 
 
Samen kunnen we zo een JubileumSalon (4 november) organiseren die zoveel mogelijk 
tegemoet komt aan uw wensen. Zodat alle mooie herinneringen makkelijker kunnen 
herleven.  
 
Hebt u een of meer ideeën, wacht dan niet te lang met ons daarvan op de hoogte te 
stellen. We willen zo snel mogelijk het feestprogramma samenstellen en onze gasten 
vastleggen. 
 
Ons programma voor het volgende seizoen (2018/19) ziet er als volgt uit: 
- Zondag 23 september: OpeningsSalon. 
- *ZONDAG 4 NOVEMBER: JUBILEUMSALON.* 
- Zondag 20 januari (2019):  DialectSalon. 
- Zondag 10 maart (2019): MaartSalon (thema nog niet bekend). 
- Zondag  7 april (2019): AprilSalon (thema nog niet bekend). 
 
Op onze site http://salonremunj.nl/index.php/archief kunt u op uw gemak de meeste 
optredenden tijdens die 25 jaar terugvinden. Ook op Facebook (Salon Remunj) is verslag 
gedaan van de laatste drie seizoenen.  
 
Zodra bekend, worden op beide sites de optredenden van de komende salons vermeld. 
U nog een mooie lente en zomer toewensend en alvast bedankt voor uw ideeën, 
 
Jacques Graus (voorzitter Salon Remunj) 
 

http://salonremunj.nl/index.php/archief
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En NIET aan de lang verwachte buitenkant (kunnen de ontwerpers ook niks aan doen: het 
komt goed!), maar aan de binnenkant, niet direct vanaf de straat zichtbaar, maar 
ondertussen diep van binnen… 

Zoals bij onszelf ook eigenlijk meestal. We 
zijn niet allemaal Mister Holland of Miss 
Donderberg van buiten, maar van binnen dat 
kan niemand zien en daar gaat het om! Dat 
vonden ze bij Gotcha ook en dus hebben 
twee van de leerlingen van de dinsdag-
avondse  tekenclub van Chris Dahmen een 
pràchtig schilderij gemaakt, wat alles wat er 
in Gotcha gebeurt in zich verenigt en 
symbolisch uitdrukt. Zie bijgaande foto’s.  
Daisy Selder en haar tante Bianca Lafleur  

hebben het gemaakt. Maar tante bleef bescheiden op de achtergrond tijdens de 
onthulling door Mariska Thissen van Wel.kom. Daisy helemaal trots en Gotcha ook en 
terecht, het resultaat mag er zijn. Het is geïnspireerd op de Galaxy-sfeer en alles wat je bij 
Gotcha kunt doen zweeft als het ware door de hemelsblauwe ruimte.  
 

Daisy heeft twee grote linnen doeken tegen  
elkaar geplaatst en eerst donkerblauw gesponst 
(ik hoop dat ik het goed zeg) en later met rose  
ook nog en dan de “planeten’’ van de diverse  
sporten met een kroontjespen aangebracht,  
gedoopt in witte inkt. Omgeven door allerlei  
sterren en planeten ook in die witte inkt.  
Op deze dinsdagavond is de hele club (d.w.z. zij  
die vanavond zijn gekomen, want je slaat wel ’s  
over natuurlijk) bij de onthulling en allemaal  
zijn ze super trots. En Chris is weer al even trots op hun. En net als de laatste keren dat ik 
over ze schreef, alweer jaren geleden, bekruipt me de neiging om mee te gaan doen. Het 
is een ontzettend enthousiaste ploeg. De samenstelling is wat veranderd doordat er 
minder kinderen bij zijn en doordat wat leden van de 50-plus tekenclub uit de Donderie 
zich er een poos geleden alweer bij hebben gevoegd. Ze hadden nu allemaal een soort 
Picasso proberen te reproduceren ieder op hun eigen manier en alles is goed in de ogen 
van leraar Chris, als het maar vanuit je hart komt. Beste Donderbergers, voelt u het ook al 
kriebelen? Meld u aan bij Chris Dahmen (06 25241392). Elke dinsdagavond is het te doen 
van 19 tot 21.30 uur. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het kost 1 euro per les en het 
materiaal is aanwezig. Hoezo laagdrempelig? Maar HOOG niveau, hoe gewoon ook 
(gelukkig) en hartstikke gezellig. Lang leven onze creatieve neigingen die tenslotte bij 
IEDEREEN zijn aan te boren. Geloof het maar. 

© hans vas 
 

EN ZO IS GOTCHA NOG MOOIER GEWORDEN!! 
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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. Op woensdag tot 16:00 uur 

 

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

Een goed boek lezen? 
 

Het kan allemaal! 
 

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

 

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

 

 

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond 

 

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

 

Nog beter is om even binnen te lopen!! 
 

https://www.facebook.com/Ontmoetingsruimte.Donderie
mailto:ontmoetingsruimtedonderie@gmail.com


  

Waar is het gebleven…. Nee niet de troep op de stoep. Maar waar is het gebleven !! De 
normen en waarden, waar is het gebleven…. Je kijkt om je heen en wat zie je: “Troep op de 
stoep”. 
 

Ik weet nog als klein meisje zei mijn Oma altijd … nee niet het papiertje weggooien, stop maar 
in je zak tot je of een vuilnisbak tegenkomt of neem het mee naar huis. Lekker frietje lopend 
onderweg opeten maar nu is het zakje leeg… een blikje opdrinken maar nu is het leeg… lekker 
broodje gekocht in het winkelcentrum maar honger, dus onderweg naar school lekker 
opeten…Maar dan is het leeg of op en dan, alle regels die we geleerd hebben zijn we vergeten. 
Troep op de stoep. 
 

Het is donderdag we zetten (ja pas om half 7) de vuilnisbak buiten en ja echt ook de zak met 
plastic. Welke week het is maak niet uit we zetten het alle 2 buiten en dan blijkt het niet de 
juiste week voor plastic te zijn… Tuurlijk halen wij die zak dan weer naar binnen !!! U TOCH 
OOK !!! De honden en katten plassen en poepen tegen de zakken of maken die kapot maar ach 
u bent het kwijt … troep op de stoep. Elk jaar krijgt elke woning een A4 met alle datums voor 
het ophalen van afval, plastic enz….. er staan ook belangrijke nummers op die kaart. Hij hangt 
het beste in de meterkast .… Maar weggooien kan ook !! OF NIET !! 
 

We hebben ook bij het  
winkelcentrum allerlei  
bakken staan. Waar je  
van alles in kan doen  
(wel graag in de juiste  
bak doen) zo is er ook  
een glasbak, bedoelt  
voor flessen of potten  
maar als je nu een  
nieuw raam hebt  
geïnstalleerd, waar  
laat je dan dat oude  
raam…Tuurlijk naast  
de glasbak want het  
gat is te klein… je snapt  
niet waarom het raam  
er niet in past: “waarom is  dat gat zo klein??” !!! 
 

Het is zo jammer dat veel  normen en waarden verloren zijn gegaan. Vertellen wij onze 
kinderen die normen en waarden niet meer… doen we het ze niet meer voor. Zoals blijven 
staan bij een ROOD poppetje om over te steken. Mijn kleinkind zegt nog steeds als ik blijf 
staan…“Tuurlijk Oma poppetje rood mensje dood”. Het is een  lullig zinnetje maar  
ze vergeet hem nooit meer. Je moet nu eenmaal beginnen als ze nog klein zijn, herhalen,  
herhalen en herhalen of ja herhalen. En dan op een dag denken ze niet na maar doen  
ze het gewoon en dan zijn het normen en waarden geworden waar ze gewoon mee leven. 
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  Heb je al die lieve mensen  
gezien met honden? Ze hebben  
allemaal een zakje vast gemaakt  
aan de riem. Waar zou dat voor  
zijn??? Bij sommige zie je dat  
het zakje er al jaren aan zit.  
Oh was dat zakje om de poep  
van je hond op te rapen (en  
mee te nemen). Nee natuurlijk  
niet, mijn hond legt maar zo’n  
klein drolletje dat mag blijven  
liggen, heeft niemand last van 
(ja dat onder uw schoen).   
Of hij doet het alleen maar op  
het gras, (waar uw kinderen  
op spelen). U raadt het al:  
TROEP OP DE STOEP!!!! 
 

De volgende keer als u op straat  
Loopt, kijk dan eens om u heen  
wat u allemaal ziet wat er niet  
hoort en denk dan de volgende keer als u iets weg gooit.… ja dat heb ik van anderen gezien, 
waarom doen ze dat??!! 

© diana bolk 

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.com (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 
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http://www.wijkraaddonderberg.com/
mailto:woonzorgbrigade@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
       

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

 Menu’s juli 

   

 Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht 
Dinsdag  
10 juli Maïssoep Nasi Goreng met 

gebakken ei 
Gemarineerde 
ananas 

Dinsdag  
24 juli BBQ alleen toegangkelijk 

voor vaste deelnemers  
kosten eenmalig 
€ 7,50 p.p. 

Voor € 6,- genieten van 
een 3-gangen-menu. 

Gezellig samen aan tafel!  
Bel  0475-212567    
OF   06-85761853    

en meld je aan 

 Tweewekelijks op dinsdag staan de potten en pannen klaar voor gebruik. 
 

Hebt u een lekker recept dat u graag samen met een paar bewoners klaar wilt maken? 
Sterker nog, andere bewoners uit de Componistenbuurt graag wilt laten proeven? 
Loop dan gerust een keertje binnen en we maken graag een afspraak voor een paar 
gezellige uurtjes koken! 
 

Dat daarna de bewoners uit de buurt ook nog van uw kookkunsten kunnen genieten, 
is niet alleen meegenomen, maar ook nog hartstikke gezellig… 
 

Info of reserveren via tel: 06 85 76 18 53 
 

 

Wegens de zomervakantie wordt er 
in augustus niet gekookt. 

 

Vanaf 4 september kunt u weer  
AAN TAFEL!! 
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http://www.woonkamervandebuurt.nl/


Ons Weekprogramma!! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics  
Darten 

09.00-12.00 
18.45-19.45 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Naailes 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
09.15-11.45 
17.30- 20.00 

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 
 Mounia 

0475-212567 
0475-212567 

- 
€ 0,50 per 
keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics  

09.00-12.00 
10.30-12.15 
19.30-20.30 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 5,- per mnd 

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

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilligers 
Henni Huiskes 
Els Hees 

0475-212567 
06-85761853 

- 
€ 3,- per 
kaart 
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OPEN DAG IN DE WOONKAMER 
POEH-POEH is wat overheerst op deze dag door de enorme hitte buiten, die ook het 
pand ver binnendringt natuurlijk. En dan te bedenken dat het vorig jaar met die Open 
Dag al net zo heet was.  
 
Er zijn een stuk of tien mensen  
en er waren er al een stuk of  
twintig en vanmiddag komt er  
een Balonnenvrouwtje zoals  
dat heet en dat is wel een  
publiekstrekker natuurlijk dus  
de verwachtingen zijn hoog- 
gespannen nog steeds ondank  
het plakkie-plakkie weer.  
 
De dames hebben weer 
fantastische hapjes gemaakt,  
dus daar ligt het zeker niet  
aan en de stemming is als vanouds opperbest. Tegelijkertijd heeft Maximina Open Dag nu 
en de Moestuin die ernaast ligt, dus dat is ook al zoiets natuurlijk. Maar ja, wanneer krijg 
je het in het buurt wel optimaal? Nooit dus. We vullen een vragenlijst in waarop gevraagd 
wordt hoezo je betrokken bent bij de Woon-kamer en/of dat je iets zou kunnen gaan 
beteken op deze plek en wat dan ook.  
 

Er is voor elk wat wils, dat is 
het punt niet. Gewoon DOEN 
is nog altijd het devies voor 
wat je ook in een wijk wilt 
betekenen. Niet te lang 
nadenken. Verstand op nul 
en je gaat ervoor. 

 

Maar gewoon komen eten of 
koffieleuten of kletsen in de 
Woonkamer kan net zo 
betekenisvol zijn natuurlijk. 
Er is geen meetlat voor die 
waardes en zeker het  
oordeel van anderen is niet  

van belang. Elk zelf is weer anders. “Wees jezelf, anderen zijn er al genoeg”’ staat er op de 
wc en zo is ’t maar net. 

© hans vas 
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Maar niet heus natuurlijk. Tenslotte zijn 
het merendeels wijkbewoners die “ons 
kent ons’’ je ontvangen. Hoewel… Er zit 
dus ook een zeker procent ‘hotemetoten’ 
in dit comité en zeker als je voor het eerst 
een aanvraag doet, zoals mijn collega Julia, 
vraag je je wel af wie dit zijn en wat ze 
moeten en of je ’t wel goed doet enz. 
Deed u ’t al ‘s? Niet? Ik zou bijna zeggen: 
dan wordt het tijd want het is geld VOOR 
ONS waar we over kunnen beschikken als 
we met een goed plan komen. Wij gingen 
dit jaar weer voor een barbecue in de 
Ontmoetingsruimte. Nou ja, op ons terras 
dan. Dat was vorig jaar een groot succes 
en we zijn allemaal arm, dus het is te 
proberen iets los te peuteren. 
 

De gangen van de Donderie fungeren als 
wachtkamer. Als er meer aanvragers zijn, 
zit je daar te wachten. Als je geluk hebt,  

want soms staan er geen stoelen en dan 
hang je maar wat op de verwarming. Ik 
denk dat het comité tevoren de aanvraag al 
bespreekt: geen idee waarom je anders 
moet wachten, zoals nu, als er niemand 
voor je is. Minstens tien mensen ontvingen 
ons. Iemand van Wonen Zuid, van Wonen 
Limburg, de Wijkregisseur en de nieuwe 
(interim)manager van het WOP en verder 
wat harde werkers uit de Wijk zijn erbij. 
Koffie wordt je niet meer aangeboden. 
Eerder wel, maar dat hebben ze schijnbaar 
afgeschaft. Kost ook weer meer tijd 
natuurlijk. De dames en heren staan er 
altijd opvallend positief in en proberen je 
over hun streep te trekken, m.a.w.: ze 
gunnen het je van harte, dat gevoel heb je 
van alle kanten. In het geval van de 
Ontmoetingsruimte hebben wij één keer 
het niet gekregen. 

DE SENUWEN VOOR KLEUR JE WIJK… 
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Meestal krijg je het wel denk ik. Nogmaals: 
ze zijn erg met je begaan, dus als het effe 
kan lukt het: het zijn geen ouwe zeuren 
over onzinnige dingetjes, dat moet gezegd 
worden. Ze vragen je allereerst wat je 
komt doen. Je denkt dan: dat weten jullie 
toch al, want je bent begonnen, een poos 
geleden, met een schriftelijke aanvraag en 
die hebben ze van Sami van Wel.kom (ook 
erbij dus) allemaal opgestuurd gekregen. In 
ons geval waren we wat vergeten in de 
aanvraag en konden we dat ten eerste 
roepen. Dan reken erop dat ze altijd wat te 
vragen hebben. Het is nooit okay, ajuu 
prima,  je hoort het wel. Nee, in zón groot 
comité is er altijd wel wat natuurlijk.  
Maar nogmaals: zinvolle vragen.  
 

Vroeger moest je perse met meerdere 
mensen komen, maar nu mag je het ook 
alleen doen geloof ik. Enfin wij waren  met 
z’n tweeën en gelukkig kreeg Julia mijn 
collega ook af en toe echt het woord.  

Na een minuut of vijf tot tien gemiddeld 
zeggen ze dat je bedankt bent en dat je de 
uitslag, morgen of overmorgen krijgt. 
 

Vroeger kon je op de gang wachten en 
hoorde het meteen. Enfin, niet getreurd 
want het comité is zo lek als een mandje: 
er zit altijd wel iemand bij die je al eerder 
wat laat weten...., later op de avond. Het 
zijn ook net gewone mensen tenslotte in 
zo’n club. Ik hoop dat u zich na het lezen 
van dit alles ook geïnspireerd voelt een 
gokje te wagen. Want wat ik nog vergeet 
en wat ook van groot belang is: het is ook 
gewoon LEUK om te doen zo’n aanvraag. 
Het is een goeie sfeer en helemaal 
Donderberg als je ‘t mij vraagt: open naar 
alle kanten en alles honorerend wat de 
communicatie tussen ons bewoners van 
deze te gekke wijk (mag ook wel ’s gezegd) 
ook maar énigszins kan bevorderen. 
Mensen gewoon DOEN! 

© hans vas 

OPLOSSING KRUISWOORD nr. 110 

Onder de goede oplossingen is een winnaar uitgeloot.  
De winnaar van deze puzzel is T. Leppers -Oosthoek 

Hij/zijj kan een dinerbon voor 2 personen van de Woonkamer v/d Buurt tegemoet zien. 
Neem even contact op met de redactie zodat we weten waar we de bon mogen bezorgen! 
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Deze keer hebben we weer een Sudoku voor onze puzzelaars. 
Ook nu is er weer een dinerbon voor 2 personen te verdienen 

voor een maaltijd bij de Woonkamer v/d Buurt. 
Kijk op www.woonkamervandebuurt.nl voor de menu’s! 

Oplossingen met vermelding van naam en adres  
uiterlijk 8 augustus inleveren bij een van de redactieleden! 

http://www.woonkamervandebuurt.nl/


  

Het verhaal van Constance 
Constance, gegroeid door 
vrijwilligerswerk 
 

Support (opvoedings)ondersteuning 
interviewt Constance. Constance is 
opgegroeid in het Afrikaanse Burundi, 
maar woont al 12 jaar in Nederland waar 
zij de afgelopen 5 jaar als vrijwilliger 
heeft gewerkt voor Support in Roermond. 
Constance wil graag over haar ervaringen 
vertellen en hoe het vrijwilligerswerk 
haar zelfvertrouwen, kracht en kennis 
heeft gegeven. Zo veel zelfs, dat zij nu 
een betaalde baan heeft gevonden. Die 
stap lijkt misschien klein en logisch, maar 
Constance heeft er hard voor gewerkt om 
zo ver te komen… 
 

Constance 
Toen Constance naar Nederland kwam 
had ze zich goed voorbereid op haar 
nieuwe toekomst. Maar toch waren er 
veel dingen zo anders dan gedacht. 
Bijvoorbeeld toen ze zwanger was van 
haar eerste kindje besefte ze pas dat de 
kinderen hier allemaal achter hekken 
spelen en dat ze ook niet overal kunnen 
spelen. Hekken bij school, bij de sport, in 
de speeltuinen. Dat was vooral erg 
wennen, net zoals het leren van de taal. 
‘Wat is Nederlands moeilijk zeg,’ aldus 
Constance. 
 

Meedoen is het beste 
Door haar inzet voor de school van de 
kinderen en door andere activiteiten 
bouwde ze contacten op en leerde ze de 
Nederlandse maatschappij goed kennen, 
en dan vooral dingen die je niet leert bij de 
inburgering.  
 

Door mee te doen kwam ze uiteindelijk bij 
Support terecht.In het begin was het lastig. 
Ze had weinig zelfvertrou-wen en was bang 
dat ze de mensen niet goed kon helpen. 
Maar door de cursussen en de begeleiding 
die ze kreeg ging het haar goed af. Ook 
haar eigen ervaringen van 12 jaar geleden 
zette ze in om de gezinnen te helpen. Zo 
weet ze heel goed waar deze mensen naast 
de taalbarrière mee zitten. 
 

Support  

Bij Support zet een vrijwilliger zich in om 
gezinnen te ondersteunen. Dat kan van 
alles zijn. Van het wijzen van de weg naar 
de winkels tot het uitzoeken van een boek 
voor de kinderen in de bibliotheek. Maar 
ook het lezen en uitleggen van brieven van 
school zodat ouders het begrijpen. Vaak 
weten ouders niet wat moet, wat mag en 
wat kan. Ze nemen bijvoorbeeld een dag 
vrij van het werk om op school te helpen 
omdat ze denken dat dat verplicht is. Of ze 
komen niet meehelpen omdat ze denken 
dat het niet mag.  
 

Als vrijwilliger luister je ook naar de 
verhalen van de moeder. Zij heeft vaak 
geen familie of vrienden hier en dan is het 
toch fijn als ze haar zorgen of de leuke 
dingen die gebeuren met iemand kan 
delen. Constance haalde hieruit heel veel 
voldoening en haar zelfvertrouwen groeide. 
‘Het leukste vond ik altijd de eerste 
minuten als je binnen bent. De opluchting 
in de ogen van de moeder dat er iemand op 
bezoek komt en het enthousiasme van de 
kinderen omdat je er bent. Dat is genieten, 
de vragen en zorgen komen pas wat later 
bij het kopje thee.’ 
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Laptop/tabletcursus Najaar 2018 

De toekomst 
Doordat Constance zich heeft ingezet voor 
Support, veel heeft geleerd en de taal goed 
genoeg beheerst, kwam er een nieuwe 
uitdaging op haar pad, betaald werk. Het is 
nog op oproepbasis, maar toch. Weer een 
hele stap vooruit. Hierbij komt haar 
onzekerheid een beetje terug. ‘Kan ik wel 5 
dagen in de week werken? Ik heb dat nooit 
gedaan.’ Toch ziet ze het als een 
mogelijkheid om zich verder te 
ontwikkelen. ‘Dit is de eerste stap op het 
gebied van werk. Misschien kan ik later 
nog een baan vinden met vaste uren.’ Ze is 
vooruitstrevend en wil graag werken. 
Helaas betekent dit wel dat ze Support niet 
meer kan blijven doen. ‘Ik wil niet telkens 
de moeder teleurstellen door een afspraak  

af te moeten zeggen omdat ik opgeroepen 
ben om te gaan werken. Dan heb ik liever 
dat iemand anders zich volledig kan 
inzetten voor deze gezinnen, daar hebben 
zij meer aan. Ik zal het zeker gaan missen 
maar voor de gezinnen is het beter.’ 
 

Constance, bedankt voor je inzet voor 
Support en we wensen je heel veel geluk 
voor de toekomst! 
 

Voel je je na dit interview geroepen om 
ook een ander gezin te steunen en iets te 
betekenen voor een ander? Graag! Support 
heeft vrijwilligers hard nodig.  
 

Aanmelden en/of meer informatie  
Sefika Ozuymaz of Eefje ten Haken:  
0475 345135. 
 

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. 
Locatie: Niekée, Roermond 
 

MODULE 1: Basiscursus Windows 10, 
WordPad, Edge en Google 
Cursusdagen:  
dinsdag 11, 18 en 25 september  
2, 9, 23 oktober 2018  09.30 – 11.00 uur 
 

MODULE 2: E-mailen, skypen, store-, foto– 
en aan de slag met apps en usb-stick 
Cursusdagen: 12, 19, 26 september  
3, 10, 24 oktober 2018    09.30-11.00 uur 
 

iPad BASISCURSUS: kennismaken met de 
belangrijkste functies en opties van uw 
iPad 
Cursusdagen: 11, 18, 25 september  
2, 9, 23 oktober 2018   
14.00 – 15.30 uur 
  
 
 
Meer informatie en aanmelden 
T  0475 345135 
E  s.ozuymaz@welkom.nu  Sefika Özuymaz  
E  m.vogels@welkom.nu     Marjo Vogels 
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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 voor-
zieningen, 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 nu 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.  
 

Heeft u bijvoorbeeld vragen als: 
• Wat als ik niet meer zo mobiel ben? 
• Waar kan ik terecht met mijn 

zorgvragen? 
• Hoe vind ik een leuke activiteit die bij mij 

past? 
 

Hoe werkt het? 
De gemeente Roermond stuurt alle 
inwoners van 75 jaar, 80 jaar en senioren 
die een halfjaar geleden weduwe of 
weduwnaar zijn geworden een brief met 
een uitnodiging voor een huisbezoek. 
Tijdens een huisbezoek gaat de (vrijwillige) 
seniorenadviseur met u in gesprek over 
hoe u het wonen, de zorg en uw welzijn 
ervaart. U krijgt volop 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. Ook kan hij of zij u 
informeren over activiteiten in uw buurt. 
De seniorenadviseur gaat altijd uit van uw 
wensen en behoeften en gaat vertrouwelijk 
te werk. 
 

Alle 60+’ers die geen uitnodiging ontvangen 
kunnen ook op eigen initiatief een 
huisbezoek of telefonische informatie 
aanvragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie 
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 
 

Deze leesclub is bedoeld voor anderstaligen die redelijk goed Nederlands kunnen lezen en 
spreken. Tijdens de bijeenkomsten lezen en bespreken we samen boeken uit de Neder-
landse literatuur. Alle boeken die we gaan lezen zijn voorhanden. Kosten:€ 4,- per maand. 
 

Meer informatie: Güldane Akkaya of Sefika Özuymaz - T 0475 345135 
Of loop even binnen bij de Terp of de Donderie. 

 

Leesclub!! 

mailto:seniorenwerkroermond@welkom.nu


    

De WegWijzer: Voor al uw vragen 
Mensen met vragen over wonen, welzijn, 
zorg en/of financiën die niet door de 
omgeving geholpen kunnen worden 
kunnen terecht bij de WegWijZer. Denk 
bijvoor-beeld aan vragen over wet- en 
regelgeving,  pvoedingsondersteuning, 
mantelzorg en vrijwilligerswerk. Soms 
maken burgers geen gebruik van 
voorzieningen omdat ze ‘de weg niet 
kennen’ of het veel te ingewikkeld 
vinden. Als ook de omgeving hierbij niet 
kan helpen kunnen bewoners van de 
gemeente Roermond terecht bij de 
WegWijZer. 
 
De medewerkers van de WegWijZer 
helpen het antwoord op een vraag te 
vinden of verwijzen door naar de juiste 
instantie. Zowel het advies als de 
ondersteuning van de WegWijZer is gratis. 
 
Bewoners van de gemeente Roermond 
kunnen tijdens de openingstijden zonder 
afspraak terecht bij de WegWijZer, zowel 
telefonisch als aan het loket. 
 

Hoe kunt u contact opnemen? 
 

Bezoek aan loket  
Bij de loketten Donderberg, Bredeweg en 
Centrum kunt u zonder afspraak terecht 
met uw vragen. Kijk voor de openings-
tijden en bereikbaarheid op 
www.wegwijzerroermond.nl. 
 

Per telefoon 
Op werkdagen kunt u uw vraag telefonisch 
stellen. Kijk voor bereikbaarheid op 
www.wegwijzerroermond.nl. 
 

Veel gestelde vragen 
 
• Wie kan mij helpen bij het invullen van 

formulieren? 
• Waar kan ik me aanmelden voor 

personenalarmering? 
• Wanneer heb ik recht op kwijtschelding 

van gemeentelijke- en 
waterschapsheffingen? En waar kan ik 
die aanvragen? 

• Kom ik in aanmerking voor collectief 
vervoer Omnibuzz en kan ik een 
parkeervergunning aanvragen? 

• Ik ben mantelzorger. Waar vind ik 
ondersteuning? 

• Ik heb schulden en kan die niet betalen. 
Wie kan mij helpen? 

• Op welke voorzieningen heb ik recht als 
ik een inkomen heb op het niveau van 
het sociaal minimum? 

• Ik wil zelfstandig blijven wonen. Wie 
helpt mij met praktische problemen? 

• Wie kan mij helpen met vragen over 
een brief die ik van een instantie heb 
ontvangen? 

• Ik zoek vrijwilligerswerk. Waar kan ik 
terecht? 

• Waar vind ik informatie over activiteiten 
in mijn wijk? 

• Wie kan mij helpen met de toeslagen 
van de Belastingdienst? 

• Ik heb hulp nodig bij het opvoeden van 
mijn kinderen. Waar kan ik terecht? 

• Wat is een DigiD-code en hoe kan ik die 
aanvragen? 

• Ik heb zorg en ondersteuning nodig. 
Waar moet ik zijn? 
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 9:00 – 12:00 uur 

 

13:30 – 16:30 uur 
Maandag Centrum en Bredeweg Donderberg 
Dinsdag Centrum en Donderberg Bredeweg 
Woensdag Geen spreekuur 

 

Bredeweg 
Donderdag Bredeweg 

 

Donderberg 
Vrijdag Donderberg 

 

Geen spreekuur 

De WegWijZer is een samenwerkingsverband tussen Wel.kom 
en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. 

 

Contactgegevens: 
WegWijZer Donderberg  
Donderbergweg 47  6043 JA  Roermond 
T 0475 34 51 35 
WegWijZer Bredeweg    
Bredeweg 239 D 6043 GA Roermond  
B T 088 656 06 00 
 

WegWijZer Centrum (Juridisch Loket) 
Kruisherenstraat 10 
6041 HK Roermond 
 

E  info@wegwijzerroermond.nl 
I  www.wegwijzerroermond.nl 
 

Openingstijden WegWijzer 

Nederlandse taalles 
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.  
 

Nederlandse les 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 alledaagse  
onderwerpen, stapje voor stapje.  
 

Voor meer informatie bent u welkom bij de Donderie,  
Donderbergweg 47-49 in Roermond en in JC de Terp,  
Gerrit Verhoevenstraat 14 in Roermond. 
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De zomer komt er weer aan en iedereen (of in ieder geval velen onder ons) wil graag voor 
de dag komen met een mooi lijf. Er wordt hard gewerkt aan de bikini-lijn, de six-pack, 
gladde benen, kale oksels, haarloze genitaliën, tjonge, tjonge, wat doen we weer ons best 
met z’n allen. Maar is het allemaal wel zo belangrijk, is het allemaal wel de moeite waard? 
Lees de ballade over het tragische lot van mooie Jhonny. 
 
Du moment dat hij de moederschoot had verlaten, was zijn levenslot bepaald. 
Moeder was in alle staten, “kijk toch mensen, kijk hoe hij straalt. 
Mijn Jhonny, hij lijkt wel licht te geven, oh ik zweer ’t die krijgt een prachtig leven.” 
Zwarte krullen, groene ogen, soms viel moeder in zwijm bij het zogen. 
“Nog nooit” dacht zij “heeft zo’n mooi kind het levenslicht mogen aanschouwen, 
door iedereen zal hij worden bemind.” 
Het begon al bij de kleuterjuffrouw, moeder bracht haar lievelings-toy 
God ’s uitverkoren blue bell boy, vol trots naar juf Mia van groepje een. 
“Kijk” zei ze, “dit is Jhonny, let goed op hem hij is buitengemeen. 
Knap en mooi en oh zo bijzonder, ik durf wel te stellen het kind is een wonder.”  
 
De lat lag wel hoog voor de  
kleine man, die hele schooltijd  
werd een rampenplan. 
Hij kon alleen nog moeder  
plezieren door met zijn schoon- 
heid te grossieren. 
Want mooi was hij wel,  
een adonis van het eerste uur. 
De zwarte krullen, groene ogen, 
het gladde figuur, dat werd  
Jhonny’s handelsmerk. 
Een kunstwerk maakte hij van  
lijf en leden, want hij werd toch  
zó graag aanbeden. 
Hij flaneerde door de straten  
van Zuid-Laren, niemand,  
nee niemand kon hem evenaren. 
Ontdekte hij een rimpel of een  
grijze lok, dan greep hij naar  
haarverf en botox. 
Naar de fitness ging hij alle  
dagen, het werd wel een zware  
last om te dragen. Want hoe hij  
ook zwoegde en wat hij ook deed; zonnebank, bodybuilding, spierversterkend dieet. 
De jaren begonnen onherroepelijk te tellen, hier en daar werd hij slap in de vellen. 
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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  

Zijn vijftigste jaar naderde met rasse schreden, soms was hij bijna moegestreden 
Maar dan greep hij alle moed bij elkaar en ging verder, vastbesloten, onwankelbaar. Met 
zijn strijd tegen ouderdom en verval, geen koolhydraten, geen alcohol,  
elke avond op tijd naar bed en dan beslist geen retteketet. 
Morgen weer fitness, zwemmen, bosloop en als spierversterker een scheutje dope. 
Hij moést lenig blijven, knap en jong, mooie Jhonny still going strong. 
Tot op zekere dag, hij maakte een sprintje in het bos, 
hij rende en rende, alle remmen los, recht in de armen van magere Hein 
Zo slaagde hij in zijn armzalig streven, voor eeuwig jong en mooi gebleven. 
 

© Willie de Kubber-Verheijden 

INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

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

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

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


  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. Op woensdag tot 16:00 uur 
 

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

Bij Bosshardt 
Jupiterstraat 44 
6043 XD Roermond - Tel. 0475-322260 
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Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jan Raeven. Tel: 0475-324474 
 

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 
 

Stichting Multi Koken & Bewegen 
E-mail: bestuurmultikoken@outlook.com 
Website: multikoken-bewegen.nl 
FB: Multi Koken Bewegen 
 

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) 
 

Startersspreekuur  
“Starten als ZZP’er/eigen bedrijf” 
Via de website www.starterscentrum.nl kan 
men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06-29058300 of 
per mail info@starterscentrum.nl  
Contactpersoon: 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 
 

Donders Goed Spul 
Donderie zaal 3  
Woensdag 13:30 – 16:00 uur 
Algemene info: Tel. 06-14120514 
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
Facebook: dondersgoedspul 
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	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.
	Heeft u bijvoorbeeld vragen als:
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	Alle 60+’ers die geen uitnodiging ontvangen kunnen ook op eigen initiatief een huisbezoek of telefonische informatie aanvragen.
	Meer informatie
	Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de professionele seniorenadviseurs van Wel.kom.
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