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JAMMER!! 
 
Het is spijtig onze lezers mede te moeten delen dat 
Hans Vas wegens zijn fysieke gesteldheid met 
onmiddelijke ingang gestopt is als vast redactielid 
bij ons Donderberg Wijkblad. 
 

Hans had al geruime tijd moeite met het razende 
reporter spelen en overal maar op te moeten 
draven in de avonduren. 
 

Hans heeft sinds 2012 deel uit- 
gemaakt van onze redactie en  
hij heeft op zijn eigen wijze  
talloze onderwerpen belicht in  
het wijkblad. 
 

Hij deed verslag van bewoners- 
vergaderingen, activiteiten en  
vele overige wel en weetjes  
van de Donderberg. Zijn rubriek  
NATUURLIJK De Donderberg!,  
waarvan hij maar liefst 50  
afleveringen geschreven heeft,  
waren een lust om te lezen.  
De laatste jaren kwamen er  
ook nog zijn gedichten bij over  
talloze onderwerpen. 
 

Hij was een zeer gewaardeerd collega-redactielid 
die de overige leden vaak met raad en daad 
terzijde stond. 
 

Wij zullen Hans missen en we hopen dat hij als 
freelancer toch nog enige inbreng zal hebben in de 
komende wijkbladen!! 
 
 

Namens de redactie: Bert Pansters 

Redactieleden:   Samenstelling:  Freelancers: 
Diana Bolk   Bert Pansters  Willie de Kubber 
Tel. 06-42625283     Ida Kersten 
E-mail: diana@opperheks.nl Algemene coördinatie: Hans Vas 
    Bert Pansters 
Bert Pansters     
Tel. 06-51084146  
E-mail: bert.pansters@home.nl  
  2 

 

Inhoud… 
 

02: Inhoudsopgave/JAMMER!! 
03: Hoe nu verder met het wijkblad? 
04:  Burendag 2018 
05:  Regeltjes 
06:  Wandelen met onbekende  
        bestemming 
08:  “Druime” 
10:  Hans en de Ontmoetingsruimte 
11:  Wijkfeest Donderberg 
12:  Maximina 
14:  Mijn Sterrenberg… 
16:  Ontmoetingen(17) 
        Trinette de Ree-Florack 
18:  Ingezonden 
20:  Walking Football in de wijk 
21:  Alweer een rij woningen  
        gerenoveerd 
22:  In de Donderberg zijn veel  
       mensen die je willen helpen 
24:  Rotonde ‘door de jeugd’ 
25:  Oplossing Sudoku 
26:  Prijspuzzel…Kruiswoord 
28:  Wel.kom info 
32:  Woonkamer v/d Buurt 
34:  Wonen Zuid 
36:  Op de weekmarkt…Nana Bolia 
38:  Infopagina’s 
40:  Wat kun jij betekenen voor de  
        wijk? 
 
 
 
 
 

mailto:diana@opperheks.nl
mailto:bert.pansters@home.nl


   

 3 

 

Hoe nu verder met het wijkblad? 

Wat betekend het stoppen van Hans Vas als redactielid  
voor de continuiteit van het wijkblad? 
 

Het wegvallen van Hans  als vast redactielid  
van het Wijkblad met zijn veelvoud aan artikeltje 
en gedichten blijkt een flinke aderlating.  
Zeker gezien het feit dat onze herhaaldelijke oproepen  
om nieuw bloed voor onze redactie nog steeds zonder  
resultaat is gebleken. Het blijkt dat een groot aantal  
wijkbewoners ons Wijkblad zeer waarderen, maar  
vrijwilligers om toe te treden tot de vaste redactie  
hebben onze verzoeken niet opgeleverd. 
Nu blijkt eens te meer dat we voor de realisatie  
afhankelijk zijn van een paar “die-hards” die elke keer maar weer vele 
uren stoppen in het vervaardigen van het blad. 
 

Bij de overige redactieleden rijst nu ook de vraag: ”moet ik dan nog door 
gaan of ook stoppen?” Zeker gezien het feit dat een belangrijk deel van 
de subsidie inkomsten na 2018 wegvalt. En naast de subsidies het elk jaar 
weer een hele opgave is om sposoren en adverteerders te vinden om het 
benodigde budget bij elkaar te krijgen. 
 

In eerste instantie zullen we bekijken of we met de huidige redactie 
bezetting nog een volwaardig wijkblad aan de wijkbewoners kunnen 
aanbieden. Als dit het geval is zullen we in elk geval dit jaar afmaken.  
 

Omdat na dit jaar ook een gedeelte van de subsidievoorziening wegvalt, 
zal bekeken moeten worden of en in welke vorm we in 2019 verder 
zouden kunnen gaan.  
 

Komen we hier niet uit, dan zal het decembernummer van 2018 wel eens 
het laatste wijkblad kunnen zijn dat de stichting Wijkblad Donderberg 
uitgeef!! 
 

"Zou jij het ook jammer vinden als ons Donderberg Wijkblad ter ziele 
gaat? Zet je dan in als vrijwilliger of adverteerder!" 
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Iedereen wil eigenlijk alleen maar doen 
waar ze zelf zin in hebben maar dan merk 
je al gauw …. Je bent niet alleen er wonen 
meer mensen op deze planeet.  

Daarom zijn er
 een paar regels 
 uitgevonden of 
 we dit nu leuk 
 vinden of niet 
 maar regels zijn 
 echt nodig.  

Maar dan kom je meteen bij mijn  punt…. 
wie houd zich wel en wie houd zich niet 
aan de regels. Dan kom je pas in de pro-
blemen. En voor je het weet denk je “ja 
hallo, iedereen doet maar wat waarom 
moet ik me dan aan de regels houden” en 
dan is het hek van de dam. Of je houd je 
zelf aan de regels en bots je met de andere 
mensen of je sluit je aan bij (sorry) de 
meerderheid en doet waar je zin in hebt. 
Wat zijn regels? 
 
Een paar voorbeelden: 
Je fietst netjes aan de rechterkant van de 
weg en steekt bij elke bocht netjes je hand 
uit….als je dan een tijdje rijdt dan word je 
onderste boven gereden door iemand die 
midden op de weg  
rijdt en ineens van  
richting veranderd.  
Of je rijdt netje op  
het fietspad aan de  
rechterkant van de  
weg (je mag hier beide kanten op fietsen) 
kom je ineens op het fietspad wandelaars 
tegen… als ze nu aan de linkerkant zouden 
lopen zien ze de fietsers aankomen. Nee ze 
lopen ook rechts en als je dan belt gaan ze of 
ineens alle kanten op of ze blijven stil staan 
en gaan kijken waarom je belt..haha. 

Sta je netjes voor het stoplicht te wachten 
(je weet poppetje rood mensen dood) 
lopen ineens mensen over en sta je daar 
nog in je eentje….na een paar minuten ga 
je zelf ook maar oversteken …… of ?? 

 
Je loopt een winkel in en 
houdt netjes de deur voor 
de volgende open … na 
nummer 6 denk je “ja 
hallo ben ik een portier” 
en laat de deur los. 

 
Zie je iemand in de winkel die iets van de 
bovenste plank moet hebben ….. natuurlijk 
help je die persoon of denk je haha ze kan 
er niet bij! 
 
Het moraal van dit verhaal: 
Mensen hebben regels nodig om samen te 
kunnen leven op deze planeet. 
 
Maar soms weten de mensen de regels 
niet en loop je er tegenaan. 
 
Zorg dan niet dat je boos wordt maar 
probeer uit te leggen waarom die regel zo 
belangrijk is. Het zou gewoon een stuk 
makkelijker zijn … je hoeft dan niet na te 
denken van wat gaat die doen of wat gaat 
er gebeuren…. 
 
Als iedereen zich aan de regels houdt dan 
weet je wat ze doen of wat er gaat 
gebeuren. 
 
 
 
 
 

© diana bolk 

…REGELTJES…  
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Het Vakantieseizoen is weer voorbij, iedereen – althans de meesten – is weer 
terug op de eigen stek, weer aan het werk, naar school of verder genieten van 
het pensioen (ondergetekende bijvoorbeeld). We hebben met z’n allen weer 
heel wat afgereisd: naar verre exotische oorden, naar de Middellandse zee of 
gewoon onze eigen Noordzee. Uitstapjes naar de Litsberg in het Leudal, 
speeltuin Kitskensberg, de dierentuin, de Efteling, mogelijkheden zijn er te 
kust en te keur. Vroeger hadden we niet zoveel keuzes, echter avonturen 
waren er toen ook te beleven, eenvoudiger dat wel, maar zeker niet minder 
spannend. 
 
Toen ik een meisje was van een jaar of tien gingen alle mensen uit ons dorp 
naar de kerk. “Het is onze Heilige Plicht” zei de pastoor, “als je op zondag niet 
naar de kerk gaat bega je een doodzonde.” In die tijd hadden de pastoor en 
kapelaan veel macht, iedereen geloofde hen en luisterde naar hun woorden.  
 
Iedereen behalve mijn vader; als wij op zondagmorgen richting kerk gingen 
sloeg hij regelmatig ineens een heel andere weg in.  “Kom meid, wij gaan lekker 
de velden op en het bos in, daar genieten we van Gods vrije natuur, dat is net 
zo goed als bidden in de kerk.”   
 
Voor de veiligheid vroeg ik nog of het ook echt geen doodzonde was, “nee hoor, 
niet eens een dagelijkse zonde” zei vader en dat was voor mij genoeg 
geruststelling. Waar we naar toe gingen was onbekend, “al lopende zien we wel 
waar we uitkomen.”  Altijd gebeurden er dingen onderweg, grote en kleine 
avonturen; een dood vogeltje dat uit het nest was gevallen. Ik wilde het 
begraven maar dat mocht niet, zo’n vogeltje is weer voer voor een ander dier in 
het bos. Koeien dansten en sprongen in de wei omdat ze voor het eerst naar 
buiten mochten. Eekhoorntjes die van links naar rechts in de bomen klommen. 
Een paard dat op hol was geslagen en even later de ruiter die erachteraan 
kwam rennen. Ja zo’n paard wil ook wel eens losbreken zei vader dan, even alle 
teugels van zich afwerpen. Gaan ze hem weer vangen denk je, en moet hij dan 
weer terug in de teugels? Ja beslist en dat is misschien ook wel beter, zo’n 
dier kan alleen in het bos niet overleven, het kan geen eten vinden en wordt 
heel eenzaam. Uiteindelijk is het beter om samen met anderen losjes in de 
teugels te lopen  dan helemaal alleen en eenzaam in het bos. 
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Eigenlijk doen wij net zo iets als dat paard zei vader, even niet luisteren naar 
de pastoor en even niet doen wat alle anderen doen. Maar strakjes gaan we wel 
weer terug naar moeder en morgen ook weer naar school. Jammer, zuchtte ik, 
ik wil wel altijd door blijven wandelen en steeds nieuwe dingen zien en beleven 
en dat ik nooit weet waar naar toe. Als ik heel en heel en heel lang door blijf 
lopen kom ik misschien wel aan de andere kant van de wereld. 
 
Och zei vader, ook als je niet loopt bewandel je een weg en waar je terecht- 
komt weet je nooit, dat hangt nog in de lucht. Woorden die ik toen niet 
helemaal begreep maar die mij in de loop van mijn leven steeds duidelijker zijn 
geworden. 
 
Veel mooie herinneringen heb ik aan mijn vader en met name aan onze 
wandelingen met onbekende bestemming die we nog vele gemaakt hebben. 
Tijdens het wandelen sprak vader over het leven, geen hoogdravende filosofie 
gevat in moeilijke woorden, integendeel. Eenvoudige woorden van een 
eenvoudige melkboer met veel levenservaring en wijsheid. 

 
©  Willie de Kubber-Verheijden 
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“druime”                                   
 
Ich zit in mien eentje te druime 
De zon is al ónger gegaon 
De bloome laote haor blaedjes al hange 
’t is aovend…..d’n daag is gedaon ! 
 

Ich zit veur mich óet te sjtare 
Waat höb ich vandaag noe gepresteerd 
Neet vaol bezónjers, det is ’t rare 
Maar ja, oug dét is toch neet zo verkeerd… 
 

’t Waas Zondig vandaag, dan heurse te röste 
Kalm-aan te doon, det waas oug mien plan 
Néét dich drök make euver állerlei zake: 
Dao heurde se de ganse waek toch al van ! 
 

Maar oug de Zondig leut zich neet sjture…. 
Al hadse dich det waal zo bedach…. 
Doe zits te dinke en veur dich óet te ture 
Neet láng meer, dan is ’t weer nach ! 
 

Gelökkig…weer ein waek mit leuke dinge 
Die gedaon zeen, wo-aan se noe dach’s 
Dao kinse ein leedje van zinge: 
Doe sjtaars veur dich óet – en doe lach’s! 
 

Det leedje waas al láng gesjreve…. 
Dae tiéd, dae vluug veur biej 
Maar ál die herinneringe, die blieve 
’t  is Zòndig ….. ein waek weer veurbiej !! 
 

(Joke, 2018) 



  

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 
 

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

 

Donderberg, dinsdag 31 juli 2018 
 
Beste mensen. 
 

Hoewel ik inmiddels met twee van de drie vrijwilligersprojecten op de Donderberg, 
waar ik voornemens was mee op te houden, helemaal ben gestopt, (Bewonersgroep 
flats Olieslagersstraat + het Wijkblad), heb ik besloten het derde project, de 
Ontmoetings-ruimte, voorlopig, zolang m’n lijf het toelaat, te blijven doen.  
 

In de aanloop naar mijn afscheid daar, is me namelijk gebleken dat de 
Ontmoetingsruimte nog niet klaar is voor deze stap. Pieter z’n vertrek vorig jaar was 
nog te doen, maar nu Hans ook nog, is een paar bruggen te ver. Natuurlijk, als ik dood 
neerval moet het toch, maar zolang dat niet het geval is, kunnen we het beter wat 
geleidelijker doen, intussen de deur wijd open houdend voor hulp en vervanging etc. 
Zo’n drastisch vertrek is alleen nog te rechtvaardigen in zo’n noodgeval vind ik en voor 
de bescherming van het gedachtegoed van de Ontmoetingsruimte – “Een plek van 
iedereen, voor iedereen” – is een harmonische gang van zaken een eerste vereiste, 
dus… 
 

Zegt het voort en sorry als jullie je afscheidsspeeches al klaar hadden (cadeaus kunnen 
gewoon doorkomen… ): 
 

Excuses voor de gezaaide onrust, dit wist ik ook niet van tevoren, dat het er zó zou 
inhakken. 
 

En oh ja, de BBQ op 23 augustus (donderdagmiddag van 13-16 uur) gaat gewoon door 
als gewone BBQ zònder afscheidsdrama. 
 

Tot ziens in de Ontmoetingsruimte!   Beste groet!   Hans. 
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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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In de zomervakantie nemen we de tijd om eropuit te gaan alleen of  samen met familie en 
vrienden. Vele  reizen naar het buitenland  om familie op te zoeken in landen als Turkije, 
Iran of Marokko.  Echter op vakantie gaan kan ook dichtbij met een fietstocht in de natuur 
of een wandeling aan de maas.   
 

Ook  bij Maximina hebben we net als bij de basisscholen zes weken vakantie. Wanneer de 
kinderen weer op 20 augustus hun rugzakje aan doen om richting school te lopen openen 
wij ook onze deuren.  
 

Wil  je na de vakantie een uitdaging zoals het volgen van  een cursus  of starten met 
vrijwilligerswerk ?  Hiervoor kun je van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.30 
uur bij ons terecht. Op de woensdagmiddag zijn we gesloten, of bel en maak een afspraak.  
 

We hebben een divers en groot aanbod aan activiteiten zoals de bekende taallessen. Ook 
hebben we een tuingroep voor de moestuin, ben je een buitenmens en hou je van werken 
in de natuur dan is dit ideaal voor jou. Bovendien zijn er de creatieve activiteiten als de 
schilderlessen het koor en de naailessen.   
 

Op 22 september tijdens burendag organiseert Maximina samen met Kleurrijk SamenLeven 
Roermond een middag met als thema “eten” waar  inwoners van Roermond elkaar kunnen 
ontmoeten en leren kennen. Mannen, vrouwen en kinderen, iedereen is die middag van 
harte welkom tussen 14.30 uur en 17.00 uur. We zijn ook ontvankelijk voor nieuwe ideeën 
van jou als  lezer, staat er een activiteit niet tussen waar je interesse in ligt laat dit horen. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator Lei Janssens. Je kunt 
haar op het volgende mobiele nummer bereiken,  0612161718 of per mail via 
coordinator@maximina.nl  
 

Graag tot ziens bij  Maximina      © Ibtisaam Sallah 
 

Zomer 2018 

mailto:coordinator@maximina.nl
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Jaren geleden ben ik vanuit de binnenstad 
op de Sterrenberg komen wonen. 
In die tijd woonde er veel middenstand 
(dokters, advocaten enz.) en was de wijk 
best wel geliefd. Maar zoals overal, ze 
komen en ze gaan en het sluipt erin…  
Ach ik ga hier toch weer weg! Jammer. 
 

Je merkt meteen de verandering in de 
buurt…..de tuinen verwilderen en de 
buren…ken ik niet meer.  
O, je bedoelt dat gezin met dat kleine 
meisje…..Nee, er woont nu een man 
alleen… o, nee dat was vorig jaar… Er 
woont nu een gezin met 4 kinderen. Ja 
sorry hoor, tegen die tijd dat ik met ze 
praat zijn ze alweer aan het inpakken. Ik 
ben niet iemand die meteen bij de buren 
op de koffie gaat en als het dan zover 
is….zijn ze alweer weg. Jammer. 
 

Het verschil als je kinderen hebt, is ook 
groot….Dan spelen de kids samen en praat 
je ook met de ouders maar zodra de 
kinderen de deur uit zijn, zijn de ouders 
ook de deur uit. Jammer. 
 

Maar de jaren komen en gaan en ook de 
Engelsen …. Dat was nog eens een 
opsteker voor de  
buurt. Je hoefde  
nooit te zoeken  
naar politie.  
De MP kwam  
elk half uur langs  
rijden. En niet  
effe door de  
Plutolaan, nee stapvoets en elke straat en 
plein werd gecontroleerd. Je kon je ramen 
open laten en bij de buren op de koffie 
gaan. Als je dan terug kwam was de MP al 
3 keer voorbij gereden. Maar de Engelsen 
zijn weg en ook de MP! Jammer.  
 

Als je dan zegt nee ik woon hier al bijna 40 
jaar krijg je vaak te horen: “Dat je daar nog 
woont met al dat volk. Nou ik niet hoor, ik 
woon lekker op een dorp!” Hahaha alsof 
dat wiet-vrij is! Het maakt tegenwoordig  
niet meer uit waar je woont, overal heb je 
wel iets…. Is het niet de herrie van de 
buren, dan is het de stank van de wiet of de 
op brommer lawaai makende jongeren, 
maar vooral….het gemopper van de 
mensen zelf. Ik moest vroeger wel eens 
lachen als iemand zei “veeg voor je eigen 
deur”. ik hoor dat zinnetje vaak als iemand 
dan weer iets vertelt wat een ander 
verkeerd doet! Jammer.  
 
 
 
 
 
 
 
We zijn zo goed in het oordelen over 
anderen…. Hij of zij rijdt altijd te hard, of 
schreeuwt tegen zijn kinderen. Kijk die tuin 
eens. Die vrouw heeft ook altijd het zelfde 
aan….. oordelen!! Nog nooit een bekeuring 
gehad, rijd altijd 49 km, is er één ouder die 
nog nooit zijn kind achter het behang heeft 
willen plakken?  Man overleden en vrouw 
kan de tuin niet doen. Vrouw heeft geen 
dubbeltje en moet wel hetzelfde dragen ze 
heeft niks anders…. oordelen!! Kijk zelf 
eens naar uw kilometerteller. Hoor uzelf 
eens als de kids de nieuwe bank besmeerd 
hebben met pindakaas… De hele tuin ligt 
vol met tegels: goed voor het water, dat 
kan nergens heen. En als u wat nieuws 
koopt omdat u die broek of jurk niet weer 
aan wilt…. Het is zo makkelijk oordelen, 
maar kijk eens verder dan de voordeur! 
Jammer. 
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Als je een groep jongeren bijeen ziet 
staan…: nee ze plannen geen overval maar 
staan te wachten op de auto om te gaan 
voetballen!!! 
 

Mensen begin de dag eens met een lach en 
als je dan naar de winkel loopt, groet de 
mensen die je tegen komt. Het hoeft niet 
meteen een gesprek te zijn, maar probeer 
eens een lach en zie (misschien niet 
meteen maar na een paar keer) lachen ze 
terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je een ouder persoon met een zware 
tas ziet, vraag eens kan ik u misschien 
helpen, meestal zeggen ze nee….  
 

Maar je hebt het wel gevraagd!!! En de 
persoon gaat naar huis en vertelt tegen 
iedereen wat er is gebeurd. 
 

Sta je bij de kassa en de persoon voor je 
doet er wat lang over…. Ga niet (je denkt 
dat niemand je hoort) staan mopperen 
maar denk je eens in dat over een paar jaar 
….. jij daar staat!!!  
 

 
 
 
 
Alles heeft twee kanten, je kijkt al zolang 
naar één kant en je wordt er niet vrolijker 
van….kijk nu eens naar de ander kant wie 
weet kom jij morgen iemand tegen die 
naar je lacht of die vraagt of hij of zij je kan 
helpen en heb je thuis iets te vertellen!! 
 

Ach het zijn zomaar wat letters op papier 
en misschien leest niemand het maar als 
ook maar één persoon het leest en morgen 
iemand tegen komt waar hij of zij naar 
lacht……let dan op !!!!  Ik lach altijd terug.  
 

© diana bolk 
 

 
 
 
 
 
 
 

Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 
 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 
 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228 
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Wie lang leeft en uitdagingen  
niet uit de weg gaat, heeft vele  
verhalen te vertellen.  
Dat geldt ook voor Trinette.  
Bijna een eeuw geleden wordt  
Trinette geboren op 6 november  
1924 in Wolder (Maastricht) in  
een kroostrijk gezin.  
 
Trinette vertelt: “Ik had acht  
broers en vijf zusjes. Ik was num- 
mer 12. Ach, het is allemaal zo  
lang geleden. Maar ik weet wel  
dat ik na de mulo ging werken als 
‘kinderjuffrouw’. Mijn eerste betrekking 
was bij de dochter van de gouverneur van 
Limburg. Ik had een uniform aan, moest 
alles doen voor de kinderen en mocht 
absoluut niet met het keukenpersoneel 
praten. Ja, het was de tijd van rangen en 
standen”. 
 
Ik ben wel benieuwd hoe en waar ze Cor, 
de liefde van haar leven, heeft leren 
kennen. Daarin speelt het lof, een 
katholieke kerkdienst op zondagmiddag, 
een belangrijke rol. 
 
Als Trinette haar broer Jo gaat afhalen na 
het lof maakt ze kennis met Cor. Voor Cor 
is er geen twijfel mogelijk: Trinette wordt 
zijn vrouw. Toch zal het nog enige tijd 
duren. Maar Cor geeft niet op. Vier jaar 
lang komt hij iedere dag na zijn werk bij 
Astra, het atelier voor kunst keramiek in 
Maastricht, haar thuis bezoeken. Op 4 
augustus 1948 trouwen zij voor de wet om 
in aanmerking te kunnen komen voor een 
huis. Een jaar later trouwen ze voor de 
kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hun huwelijk wordt gezegend met 3 
kinderen. Het gezin blijft wonen in het 
ouderlijk huis van Trinette waar zij ook 
zorgt voor haar moeder tot zij overlijdt. 
 
In 1964 maken Trinette en Cor een grote 
overstap. Ze worden geselecteerd om 
leiding te geven aan het Katholiek Militair 
Tehuis (KMT) in Maastricht. Als de kazerne 
in Maastricht gesloten wordt, verhuizen ze 
eind jaren 60 naar het KMT in de Steeg-
straat in Roermond waar ze blijven tot 
halverwege de jaren 80. Met weemoed 
denkt Trinette terug aan hun ‘KMT jaren’. 
“Vroeger werden de jongens voor hun 
dienstplicht ver van huis geplaatst. Om te 
voorkomen dat de jongens na hun 
diensturen op de kazerne gingen zwerven 
op straat met alle verleidingen van dien, 
werden de militaire tehuizen opgericht. 
Voor de jongens waren wij gewoon ‘moeke’ 
en Cor. Het waren eigenlijk nog kinderen, 
zo jong. Als ze problemen hadden, gingen 
ze niet naar de aalmoezenier maar kwamen 
ze bij mij. Gek is dat ik in Roermond soms 
nog aangesproken wordt met moeke. 
 

Ontmoetingen(17) Trinette de Ree-Florack 
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Cor en ik hadden een prachtig leven, ook 
veel vrijheid. Want zodra de jongens weg 
waren op bivak, naar huis tijdens het 
weekend of met de feestdagen, stonden 
wij ook klaar om er op uit te trekken. Eerst 
met een klein tentje, toen met een grotere 
en later met een kleine caravan. We zijn 
bijna overal in Europa geweest. We 
zochten kleine campings op en als er te 
veel Hollanders stonden, reisden we 
verder. We bleven nooit ergens lang staan. 
Eigenlijk leefden we op onze reizen als 
zigeuners. Ik weet nog dat tijdens een 
winterse uitstap het in onze kleine caravan 
net zo koud was als buiten, maar we 
deden het gewoon”. 
 
Als in Roermond de kazerne (nu Outlet) 
gesloten wordt, betekent dit ook het einde 
van het KMT. In 1986 verhuizen Trinette 
en Cor naar een eengezinswoning op de 
Donderberg. Het is voor beiden moeilijk 
wennen aan de overgang van de drukte 
van de jongens, zoveel ruimte en vrijheid 
naar de letterlijke beklemming tussen 
huizen. 
 

Maar ze maken er wat van. Ze blijven 
reizen en Cor gaat aan de slag in hun voor- 
en achtertuin en maakt er een bloemrijk 
paradijs van. Want naast zijn passie voor 
schilderen en boetseren, is hij ook een 
liefhebber van alles wat groeit en bloeit. 
 
Aan hun prachtig samenzijn komt in maart 
2018 een einde als Cor overlijdt. 
Voor Trinette breekt een verdrietige tijd 
aan. Ze komt woorden te kort om te 
zeggen wat ze voelt. “We zouden dit jaar 
70 jaar getrouwd zijn. Hij was zo’n actieve 
man, altijd bezig met de tuin of schilderen. 
Hij was ook een goede man. Ik heb Cor 
nooit boos gezien. Ik mis zijn 
complimentjes, ik mis alles”. 
 
Als eerbetoon aan haar man wordt op 23 
augustus in de Ontmoetingsruimte in de 
Donderie de tentoonstelling geopend 
zodat nog meer mensen kunnen genieten 
van zijn schilderijen en objecten. 
 

© ida kersten 
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Reactie naar aanleiding van voorwoord “Egotrippers?” in nr. 111 (juli 2018) van het 
wijkblad 
 

Beste mensen, 
 

Toen ik het artikel “Egotrippers” van de redactie in het juli-nr. van het wijkblad las, vielen 
me de klompen uit van verbazing. Zij ontving van sommige lezers het verwijt dat stukken 
steeds worden geschreven door dezelfde mensen. Alsof het één grote egotrip zou zijn. Voor 
die ontevreden lezers heb ik een idee: lever zelf eens kopij aan. Heb ik ook wel eens gedaan. 
Dit kan gaan over onze wijk, maar ook over iets anders wat u bezighoudt of wat u heeft 
meegemaakt. Of een mooi gedicht. Het hoeft volgens mij niet eens direct over de 
Donderberg te gaan. Zie de stukken van de freelancers Willie de Kubber en Ida Kersten. De 
redactie zal u er dankbaar voor zijn. Of vraag of u mag toetreden tot de redactie. In het 
verleden heeft de redactie regelmatig gevraagd om versterking. Het is net zo iets als dat 
mensen klagen dat er nooit een feestavond wordt georganiseerd. Wat let ze om dan zelf 
eens het initiatief te nemen?! 
 

Er is mij nooit iets gebleken van egotripperij van samensteller en redactieleden. Ik kan 
duidelijk merken dat dit blad met veel inzet wordt gemaakt. Wees ook eens positief, want 
negativiteit is er al genoeg in onze samenleving.  
 
Paulien Sanders-Sliepenbeek 

Reactie naar aanleiding van het artikel “Addertjes onder ’t Donderbergse gras…?” in nr. 
111 (juli 2018) van het wijkblad 
 

Beste redactie,  
 

In uw artikel “Addertjes onder ‘t Donderbergse gras…? vroeg u naar de mening van de lezer 
over de juiste toepassing van de nieuwe privacywetgeving bij het maken van een wijkblad. 
 

Best een moeilijk vraagstuk. Als het gaat om het plaatsen van portretfoto’s zonder 
toestemming is het inderdaad duidelijk dat dit niet zomaar mag. Dat was al niet toegestaan 
voordat de nieuwe wetgeving er was. Daarna wordt het lastig om een grens te trekken. 
Regels zijn er natuurlijk om te worden toegepast, maar ik vind niet dat de redactie juist 
vanwege die nieuwe wetgeving nu ineens heel erg op eieren moet gaan lopen, omdat er wel 
eens iemand kan zijn die bezwaar heeft tegen een geplaatste foto. Dan gaat de lol bij het 
maken van een leuk en informatief wijkblad er gauw vanaf.  
 
Paulien Sanders-Sliepenbeek 
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De LIFT!! 
 
Eind juli, achter in de middag, kom ik vast te zitten in de lift, die van de 3e verdieping 
naar beneden gekomen is. Jammer, denk ik, dat gaat tijd kosten, en ik duw op de 
alarmknop.  
 
Volgens de sticker moet je deze 20 sec vasthouden, dan word je te woord gestaan 
door de centrale. Er gebeurt echter niets. Na 10 minuten: nog steeds niets. Dit gaat 
niet werken en ik begin te bonzen op de deuren en wanden en roep, telkens wanneer 
ik de deuren van de andere lift hoor, om de storingsdienst te bellen. Nauwelijks 
reacties.  
 
Na nog eens 10 minuten reageert er een vrouw. Met haar communiceren gaat 
moeizaam omdat er twee deuren tussen zitten, tot ik haar hoor zeggen: ze komen 
eraan. Intussen heb ik het warm, heb een droge mond.  
 
Eindelijk hoor ik een duidelijke mannenstem vragen waar de lift hangt en even later 
gaan de deuren open. Opluchting!! Met 4 behulpzame handen klauter ik uit de lift, 
want ik moet zeker een hoogte van een halve meter overbruggen. Tot mijn stomme 
verbazing ben ik omringd door 4 brandweermannen, terwijl ik een liftmonteur 
verwacht. Twee van hen gaan mee naar mijn verdieping, waarschijnlijk ter 
geruststelling.  
 
Ze vragen wat er gebeurd is en of ik wel op de alarmknop gedrukt heb. Voor mijn 
gevoel zeker een half uur, zeg ik. Ze zeggen contact te zullen opnemen met de lift 
firma, en eindelijk na ruim een half uur ben ik weer terug in huis, met de post.  
 
Daarna heb ik er een paar dagen moeite  
mee om weer in de lift te stappen. In de hal  
ontdek ik stickers boven de liftdeuren met  
een telefoonnummer van de storingsdienst.  
24 uur bereikbaar staat erop. Eenzelfde  
sticker zit in 1 van de twee liften, niet in  
de lift waarin ik heb vastgezeten. Dit is  
nuttig om te weten voor de bewoners van  
de hoogbouw en degenen die daar geregeld  
van de lift gebruik maken, als je tenminste  
je telefoon bij je hebt.  
 
De onbekende vrouw die hulp voor me inschakelde ben ik nog steeds dankbaar. 
 
W. J. * 
 

* Naam van de inzender is bekend bij de redactie. 
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OPLOSSING 
SUDOKU nr. 111 

Onder de goede 
oplossingen is een 
winnaar uitgeloot.  

De winnaar van deze 
puzzel is… 

 

May Wenting- 
v. Uden 

 

Hij/zij 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  weer eenseen Kruiswoord voor onze puzzelaars.  
Ook deze keer 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! 

http://www.woonkamervandebuurt.nl/
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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 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 

mailto:seniorenwerkroermond@welkom.nu
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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 bijvoorbeeld aan vragen over wet- 
en regelgeving,  opvoedingsondersteu-
ning, 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 
openingstijden en bereikbaarheid op 
www.wegwijzerroermond.nl. 
 

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

Per e-mail  
De loketmedewerkers kunnen uw vraag 
ook per e-mail beantwoorden. Als uw 
vraag verduidelijking behoeft dan neemt 
een van de loketmedewerkers contact met 
u op. Vermeld in uw e-mail daarom 
duidelijk uw naam, adres en telefoon-
nummer. 
 
 
 
 
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? 
 

http://www.wegwijzerroermond.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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 
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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 pos-
ters 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. 
 

Openingstijden WegWijzer 

• 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? 

 

Contactgegevens: 
 

WegWijZer Donderberg    
Donderbergweg 47 
6043 JA  Roermond 
T 0475 34 51 35 
WegWijZer Bredeweg 
Bredeweg 239 D  
6043 GA Roermond 
T 088 656 06 00 
WegWijZer Centrum (Juridisch Loket) 
Kruisherenstraat 10 
6041 HK Roermond 
 

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

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

 

Nederlandse taalles 

mailto:info@wegwijzerroermond.nl
http://www.wegwijzerroermond.nl/
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Laptop/tabletcursus  
najaar 2018 

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, 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:  
woensdag 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:  
dinsdag 11, 18, 25 september  
               2, 9, 23 oktober 2018  
               14.00 – 15.30 uur 
  
Meer informatie en aanmelden 
T  0475 345135 
E s.ozuymas@welkom.nu  Sefika Özuymaz 
E  m.vogels@welkom.nu    Marjo Vogels 
 

Leesclub 
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 
Nederlandse 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. 
 

mailto:s.ozuymas@welkom.nu
mailto:m.vogels@welkom.nu


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

 
 
 
 

 Menu’s september   

 Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht 

Dinsdag  
04 sept. Aspergessoep 

Rollade met 
champignonsaus, 
aardappelen met 
erwten en worteltjes,  

Appel kruimel 

Dinsdag  
18 sept. Tomatensoep Lasagne IJs met slagroom 
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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 
 

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 

Vrijwilligers 
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 

Vrijwilligers 
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 

Vrijwilligers 
 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 

Vrijwilligers 
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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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. 

In 2012 hebben de provincie Limburg, de gemeente Roermond  
en de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg een  
samenwerkingsovereenkomst getekend om de wijk Donderberg  
duurzaam te verbeteren. De opgave van Wonen Zuid ligt in de  
aanpak van de woningen in de wijk. De afgelopen 6 jaar hebben  
wij dan ook hard gewerkt om de woningen in de Donderberg  
een andere uitstraling te geven. Maar we zijn nog niet klaar. Graag nemen wij u in dit 
artikel mee in de plannen die wij nog willen realiseren in de wijk.  
 
Aantrekkelijke wijk waar mensen graag wonen 
We vinden het belangrijk dat de mensen die nu op de Donderberg  wonen er graag 
(blijven) wonen. Daarnaast willen we dat de wijk ook een aantrekkelijke woonplek is voor 
nieuwe bewoners. Om dat te bereiken renoveren we woningen, maar slopen we ook 
woningen en bouwen er nieuwe woningen voor terug. De eerste resultaten van deze 
transformatie zijn al zichtbaar in wijk maar we zijn nog lang niet klaar.  
 
Eentonigheid doorbreken 
De Donderberg is van oorsprong een zeer eenzijdige wijk met heel veel dezelfde 
woningen. We vinden het belangrijk dat de wijk aantrekkelijk is voor verschillende 
doelgroepen. Door woningen te renoveren of te slopen en nieuwbouw te realiseren, 
willen we de eentonigheid doorbreken én andere doelgroepen aantrekken. We bekijken 
daarom steeds per blok wat de beste ingreep is om dit te bereiken. Bij het ene woonblok 
kan dit vooral betekenen dat de woning een andere uitstraling krijgt door het gebruik van 
kleuren en materialen. Bij een ander blok kan dit weer betekenen dat de indeling 
(gedeeltelijk) veranderd wordt, omdat we in deze woningen een andere doelgroep willen 
huisvesten, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de woonwerkwoningen. Hiermee willen we 
meer zelfstandige ondernemers bereiken.  Ook kiezen we voor sloop en nieuwbouw als 
we een bepaald woningtype willen toevoegen en de huidige woningen niet aangepast 
kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de nultreden woningen voor senioren.  
 
Gefaseerde aanpak 
Zoals bekend pakken we de woningen blok voor blok aan. Zodra we een blok gaan 
aanpakken worden de betreffende bewoners geïnformeerd. 
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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  

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 

http://www.roermond.readshop.nl/
http://www.wijkraaddonderberg.com/
mailto:woonzorgbrigade@gmail.com
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Tot 2008 woonde Nana in Congo-  
Kinshasa in Afrika.  Van daaruit  
kwam ze met haar gezin terecht  
in Heel.  Hun huisje in Heel was  
echter maar klein en ze wilde  
graag groter wonen.  
Een gesprek met Wonen Zuid  
leverde toen een huis op ……..  
“op de Donderberg”.  
 

Hier woont ze nu. Ze heeft 3 kinderen, 2 jongens van 7 en 8 en 1 meisje van 4 die naar de 
Kasteeltuin school gaan. Ze vindt het hier geweldig, de keukendeur open en de kinderen 
kunnen gewoon in de tuin spelen. En buiten het poortje is meteen een speeltuintje.  
 

Maar zelf heeft ze ook niet stil gezeten…. Slechts een paar jaar in Nederland en je kunt al 
een heel goed gesprek met haar voeren.  
 

Ze heeft vanaf het begin gewerkt. 
 Omdat ze als moedertaal frans 
 spreekt was de keuze voor een 
 Callcentrum gauw gemaakt. 
 Maar dat was toch niet echt wat ze
 wilde. Helaas, in 2014 kreeg ze een
 ongeluk en moest toen een tijd thuis 

blijven. Maar stil zitten is niet echt haar ding. 
 

Rond de tijd van de Koningsmarkt las ze in “ONS” blaadje dat de markt niet door ging maar 
dat je ‘ene ‘ JAN kon bellen als je toch op die dag op de markt wilde staan. Nou dat leek 
haar wel leuk. En met een doos met baby- en kinderkleertjes heeft ze op de uitgebreide 
vrijdags-Konings markt gestaan.  
 

Ze vond dit zo leuk dat ze die JAN aansprak  
en vroeg:“kan ik niet elke week komen”.  
“Dat kan” zei Jan, “maar dan moet je wel  
iets meer meenemen dan die ene doos!”  
Zo gezegd zo gedaan….een rek met baby  
kleertjes en kinderkleding enz. Maar nu,  
al na een paar weken, wil ze toch echt  
uitbreiden met bv. haar-extensions en  
mannen kleding. Vrouwen kleding wil ze  
niet omdat de buurvrouw op de markt 
(Massy) dit al verkoopt. 

© diana  bolk 
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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. 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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Volgende uitgave 
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Kopij inleveren t/m  
14 september 2018 
 

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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	Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond
	De seniorenadviseur helpt
	Veel senioren hebben behoefte aan goede informatie zodat zij, als het nodig is, de juiste keuze kunnen maken in hulp- en dienstverlening.
	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?
	(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 ...
	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.
	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 ...
	de Donderie, Donderbergweg 47-49 in Roermond en
	in JC de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14 in Roermond.
	-€ 5,- per mnd-

