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STICHTING WIJKBLAD DONDERBERG STOPT!! 
 
Stichting Wijkblad Donderberg stopt na dit 
jaar met het uitgeven van het Donderberg 
Wijkblad. Nu de subsidies opnieuw bekeken 
gaan worden vinden zij het tijd om te 
stoppen. 
 
Nu de redactie steeds verder uitgedund wordt 
vindt ook coördinator en vormgever Bert 
Pansters het tijd om een punt te zetten achter 
zijn werkzaamheden voor het blad.  Elk Jaar 
onafgebroken samenstellen van het blad en 
jaarlijks zorgen voor de benodigde financiën 
vindt hij na 13 jaar welletjes. 
 
Vanaf 2019 zal de Wijkraad Donderberg de 
exploitatie op zich nemen.  
 
Er zal geprobeerd worden om een nieuwe 
redactie samen te stellen en eventueel een 
nieuwe vorm van financiering. Indien nodig 
zal het wijkblad in een andere vorm 
uitgegeven gaan worden. Alle opties zullen 
bekeken worden en de lezers zullen op de 
hoogte gehouden worden. 
 
De Stichting Wijkblad Donderberg hoopt dat 
e.e.a. lukt en dat het wijkblad voor de 
bewoners van de Donderberg blijft behouden.  
 

De redactie 
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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  
 

mailto:diana@opperheks.nl
mailto:bert.pansters@home.nl
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Controle hondenbelasting van start 
 
Vanaf de tweede helft van september 2018 gaan  
controleurs in de gemeente Roermond huis-aan-huis  
controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder  
jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. 
 
De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te 
inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar! 
Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk 
verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van 
de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl. 
Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de 
controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt 
dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. 
Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag 
hondenbelasting worden opgelegd.  
 

Boete 
BsGW adviseert hondeneigenaren die 
één of meer hond(en) niet hebben 
aangegeven, dit zo spoedig mogelijk 
te doen. Daarmee kunnen onnodige 
boetes worden voorkomen. Als 
tijdens de controle blijkt dat de 
houder van één of meer honden 
geenaangifte heeft gedaan, dan loopt 
deze het risico dat een bestuurlijke 
boete wordt opgelegd. 

 
Aangifte via internet 
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op 
de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt 
u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld. 
Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de 
BsGW-telefoon: 088 – 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de 
BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 
17:00 uur. 
 
Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.  

http://www.bsgw.nl/
http://www.bsgw.nl/
http://www.bsgw.nl/
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Klanten heel tevreden over 
schuldhulpverlening in Roermond 
 

De klanten van het Loket Schuldhulp in Roermond zijn over het algemeen heel tevreden 
over de dienstverlening door het loket. Dat blijkt uit het klantbelevingsonderzoek dat 
het externe bureau BMC heeft uitgevoerd. Als totaal rapportcijfer geven zij het loket 
een 8,2. 
 
Ook al gaat het economisch voor de wind in  
Nederland, toch zijn er nog steeds veel mensen  
met financiële problemen en schulden.  
De gemeente heeft de plicht om goede schuld- 
hulpverlening voor haar inwoners te regelen.  
Een klantbelevingsonderzoek moet duidelijk  
maken of dat lukt. 
 
Op bijna alle punten scoort Roermond beter dan  
in 2014, toen dat de vorige keer werd onderzocht.  
Vier jaar geleden lag het totale rapportcijfer nog  
op 7,6; dat is nu met maar liefst 0,6 punten  
gestegen. Verder laat bijvoorbeeld ook de snel- 
heid van informatievoorziening (van 7,5 naar 8,1)  
en de waardering van klantmanagers (van 7,7 naar 8,4) een flinke stijging zien. 94% van de 
respondenten zegt dat het loket genoeg doet om hen te helpen. Natuurlijk komen er ook 
verbeterpunten naar voren. .Zo vindt 16% van de respondenten dat er meer 
voorlichtinggegeven zou kunnen worden en zegt 15% dat de telefonische bereikbaarheid 
beter kan. 
 

Compliment voor medewerkers 
Wethouder Marianne Smitsmans is zeer tevreden met de uitkomst van het onderzoek. 
“Een goede schuldhulpverlening is erg belangrijk voor Roermondenaren met financiële 
problemen en schulden. Ik ben dan ook trots dat onze dienstverlening zo goed 
gewaardeerd wordt en ik zie dat als een groot compliment voor onze medewerkers! Dit 
betekent echter niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Wij blijven ons richten op 
verdere verbetering van de dienstverlening. Dit onderzoek helpt daarbij.” 
 
Het onderzoek is eerder dit jaar uitgevoerd door onafhankelijk bureau BMC. 177 klanten 
die schuldhulpverlening krijgen hebben de vragenlijst ingevuld; een respons van 
24%.  Daarnaast hebben de medewerkers van BMC 20 klanten telefonisch geïnterviewd en 
verdiepende vragen gesteld 
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INFORMATIE OF VERHUUR: 
Danny Thuyns   : tel. 06-28669882 
Jan Koolen       : tel.  
Hub Hellebrand : tel. 06-24277952 
 
 

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

EEN  ????… 
 
Het was begin februari, het vroor dat het kraakte  
en ik zat in m’n stoel en ontbeet, 
De kamer was niet warm te stoken,  
de kachel werd maar niet echt heet; 
Vogels zag je ook nog niet,  
die zaten nog verkleumd van de kou, 
Het was stil in de verte, de zon kwam op  
en de lucht was ontzettend blauw. 
 
Ik dacht aan de dag die komen ging  
en de nacht net achter de rug 
En aan de mensen die buiten moesten werken  
en slaakte een diepe zucht; 
Hoe het leven ons eigenlijk alleen maar versleet,  
heel slecht voor botten en spieren; 
Hoe je daar nooit bij stil stond toentertijd,  
want het leven was vooral om te vieren. 
 
En plots op het dak aan de overkant, van de flat in de straat verderop, 
Trippelde iets heel erg lenigs rond, iets met bruin en grijs op de kop; 
Het sloop langs de rand, door de goot, heel gewiekst, alsof het gewoon zo hoorde;  
Maar ik had zoiets nog nooit gezien en ik kan u zeggen dat het mij verstoorde. 
 
Ik ging snel naar Wikipedia, want werkelijk wat zou dat toch wezen, 
Niet dat ik het niet vertrouwde of zo, of dacht dat er iets viel te vrezen; 
Maar het hield me toch bezig zo voor d’eerste keer, het was te laat voor Sinterklaas, 
Dus kon het, zei Wiki, maar één ding zijn: een echte, héél zeldzame, Dakhaas… 
 Hans.. 

Toch nog een gedichtje van Hans… 
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Componistenbuurt-Vliegeniersbuurt 
Afgelopen  zaterdag 22 september isalweer voor de 7e keer, de gezellige 
Componistenbraderie georganiseerd ter gelegenheid van Nationale Burendag.  
 

De Beethovenstraat werd weer omgetoverd tot een gezellige marktplaats! 
Bewoners en marktverkopers hebben weer gezorgd dat op deze gezellige markt een 
overvloed aan lekker eten en leuke spullen aanwezig was! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    Op het terrein t.o. de Beethovenstaete       
     waren diverse kinderattracties  aanwezig,  
     waaronder een treintje op rails, een draai- 
     molentje en zelfs een politiemotor ontbrak  
     niet. Ballonnenclown Tallie was er weer bij  
     dit jaaren een schminkdame zorgde voor  
     leuke gekleurde kindersnoetjes. De grotere  
     jeugd kon gebruik maken van een hinder- 
     nisbaan en punten verdienen bij de oud- 
     hollandse spelletjes.  
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Er kon een ritje in oldtimers worden gemaakt en ook de aanwezige  live-muziek viel bij de  
bezoekers in de smaak. Kortom: er was voor iedereen wel iets te vinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de Woonkamer van de Buurt was een  gezellig terras ingericht waar men terecht kon 
voor lekkere broodjes, koffie, thee en frisdrank. Ook hier werden de bezoekers verblijdt 
met live-muziek. Het was een geslaagd dag  en de bezoekers vonden dit een evenement 
dat de buurt nodig heeft en hopen op een vervolg in 2019!! 
 

De organisatie bedankt de vrijwilligers van de Componisten- en Vliegeniersbuurt voor hun 
geweldige inzet. Ook dank aan Sportservice en Wel.kom voor hun bijdrage!! 
 

Deze prachtige dag zou niet te realiseren zijn geweest zonder de financiële bijdrage  van 
Kleur je Wijk en het Oranjefonds!! 

© bert pansters 
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Meer dan veertig jaar geleden kwam het 
eerste wijkgebouw op de Donderberg. 
De EDAH kwam in een nieuwbouw en 
schonk de noodwinkel aan de gemeente. 
De wijkraad kon het toen huren van de 
gemeente. Het werd door vrijwilligers 
opgeknapt en er werd een beheers- 
commissie aangesteld, die het geheel ging 
beheren. 
 

De toenmalige PUT DON 67 huurde de 
ruimte en organiseerde er o.a. kinder-
middagen en middagen voor ouderen. 
Verder kon iedere vereniging van de 
Donderberg er een ruimte huren.  
Er werden ook feesten en bruiloften 
gegeven en vergeet niet de carnaval. Er 
was een tap aanwezig die werd beheerd 
door vrijwilligers. Op gezette tijden werd 
die door ons zelf gecontroleerd op 
kwaliteit. De eerste goedkope cola van de 
EDAH werd ingekocht. Dat was een sof. De 
kinderen gaven de bekertjes terug (“neet 
te zoepe, wij willen echte cola!”). 
 

’s Winters werd er flink gestookt. De hete 
luchtbuis liep onder een lange bank door. 
Bejaarde dames zaten hun billen te 
verbranden en wij hebben ze toen op 
stapeltjes handdoeken gezet. 
 

Wij mochten geen sterke drank verlopen, 
maar oudere heren wilde per se een jene-
vertje bij het kaarten. Dit was snel opge-
lost. Wij vulden legen sherry flessen met 
jenever en dit werd een beetje dit werd  

 
 
 
 
een beetje gekleurd door thee zodat het 
op sherry leek. Zo werd dit ook geserveerd, 
maar dan halve glazen.  
Een nieuwe vrijwilliger wist dat niet en 
vulde glazen tot de rand. Nou de heren 
werden steeds gezelliger en luidruchtiger. 
Wij hebben ze onder de arm naar huis 
gebracht. 
 

Tijdens een trouwerij had de moeder van 
de bruid wel erg veel noten op haar zang. 
Dit mocht niet en dat moest wel en zo bleef 
het maar aan de gang. Daar hebben wij ons 
keurig aan gehouden. Tot de catering 
kwam. Snel hebben wij een schaal 
achterover gedrukt. Na afloop kwam de 
moeder van de bruid ons een bescheiden 
schaaltje aanbieden. Ze had nog wat 
bewaard voor de hardwerkende 
vrijwilligers. 
 

Op een Surinaams feest werd alleen 
frisdrank verkocht. Wij snapten er niets 
van. Bij het opruimen en schoonmaken van 
de zaal vonden wij overal lege sterke drank 
flessen. 
 

Op kindermiddagen was het oppassen 
geblazen. Er waren er altijd een paar aan 
het spugen en dan konden wij de toiletten 
uit dweilen. 
 
 

Toen,  
en wat hebben 
we gelachen! 
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Met de carnaval draaiden wij overuren. 
 ’s Middags de kinderen, alles schoon-
maken en ’s avonds de volwassenen. 
Ruzies sussen en controleren achter alles 
wat los en vast stond om te zien of er niets 
ongepast plaats vond. 
 

Wij kregen een nieuwe vrijwilliger achter 
de tap. Opeens werd er geklaagd dat het 
zo stonk. Bleek dat ene Frans open 
sandalen aan had. Mocht toen alleen nog 
maar tappen met sokken aan. 
 

De zaal mocht open zijn tot 12 uur. Als het 
dreigde uit te lopen werd naar de politie 
gebeld of we nog langer open mochten 
blijven. Dit was nooit een probleem. 
 

Later kwam de “Donderie”, dat was een 
andere opzet. Wij zijn toen als vrijwilligers 
gestopt. Als ik vroegere gasten er over 
spreekt zeggen ze allemaal, toen was het 
zo gezellig en wat hebben wij gelachen.  
 

Er was een gast, die wij ’s avonds naar huis 
brachten. Hij woonde aan de overkant. Wij 
deden de voordeur open, legden hem op 
de bank, voordeur weer sluiten en de 
sleutels door de brievenbus. 
 

Met een nostalgische groet, 
Bams Kets 

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 
 

 
 
 

MEER DAN LEZEN ALLEEN  
 

Voor al uw:  
 

boeken, tijdschriften, 
wenskaarten, 

kantoorartikelen en 
kansspelen 

 

Winkel Centrum Donderberg 
Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  

mailto:aenb.tineke.elshof@ziggo.nl
http://www.roermond.readshop.nl/
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‘Na een aantal behandelingen  
knapt de huid zichtbaar op’ 

 Overbeharing, littekens, oedeem, pigmentvlekken en acne (littekens). Huid en 
oedeemtherapeute Carlijn Jongeneel is gespecialiseerd in het oplossen van 
huidproblemen van jong en oud. Samen met de patiënt werkt ze stapsgewijs naar een 
gezonde huid. “ Het is ontzettend dankbaar werk, je boekt altijd resultaat. ” 
 
Iemand met huidproblemen kan bij diverse personen terecht, bijvoorbeeld bij een 
huidtherapeut. “de dermatologie of huisarts  gaat over het diagnosticeren en operatief 
behandelen”, verteld Carlijn. “Huidtherapie is eigenlijk een aanvulling. Ik behandel vooral 
de huid. Als therapeut werk ik samen met de huisartsen van de donderberg en het 
ziekenhuis. Zij verwijzen patiënten met Acne, overbeharing, wonden , verkleefde littekens 
na operatie of oedeem (vochtophoping) door voor een verdere behandeling. ”   
Volgens Carlijn is het werk van een huidtherapeut niet te vergelijken met dat van een 
schoonheidsspecialiste die alleen cosmetische behandelingen uitvoeren . “Patiënten die ik 
hier behandel komen vaak op een medische indicatie. Veel voorkomende aandoeningen 
die ik behandel zijn ; Acne (littekens) bij pubers of volwassenen, Littekens na 
borstamputatie, pigmentvlekken of overbeharing.  
 
Schaamte  
Huidaandoeningen hebben regelmatig een  
psychologische kant. “Jongeren met acne  
kampen vaak met onzekerheid en schaamte  
of meisjes met overbeharing in het gelaat.” 
verteld Carlijn. “Dat moet je zeker niet uitvlak- 
ken. Door het opstarten van de juiste behandel- 
methode zie je dat de huid na een aantal  
behandelingen opknapt, en dat maakt mijn  
werk als huidtherapeute heel dankbaar. “Het 
is mooi dat je mensen echt kunt helpen.” 
 
Carlijn werkt nauw samen met de huisarts.  
“Regelmatig  heb ik kort overleg met de huisarts. 
We bespreken het probleem en zoeken dan naar  
een passende oplossing.  Zodoende kan ik  
patiënten snel helpen, vaak de zelfde week nog.  
Dat is fijn want bovendien bespaard dit vaak een  
ritje naar het ziekenhuis.  Indien nodig kom ik  
zelfs aan huis maar een groot deel van de  
behandelingen voer ik uit in de praktijk. 
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Overbeharing  
Mensen met een huidprobleem kunnen ook zonder 
verwijzing van een arts contact opnemen met Carlijn,  
bijvoorbeeld voor overbeharing. “Met de laser is  
ongewenste haargroei definitief te verwijderen  
zonder dat de omliggende huid schade oploopt.  
“De huidtherapeut behandeld zowel jongeren als  
ouderen, man en vrouw.  Carlijn zit met haar praktijk  
bij Praktijk Componisten Staete bij Huisarts Matthee.   
“Ik start met twee dagen in de week en ben op  
dinsdag en donderdag aanwezig. ”De behandeling  
van acne(littekens) of overbeharing in het gelaat  
wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.  
“Wat veel mensen ook niet weten is dat zij daar per  
jaar een budget voor ontvangen”. Blijf dus niet langer  
rond lopen met acne(littekens) of overbeharing! 
 
Gezondheidscentrum   T: 06-13625538 
Gershwinstraat 4  E: info@huidtherapie-roermond.nl 
6044VC,  Roermond W: www.huidtherapie-roermond.nl 

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 

mailto:info@huidtherapie-roermond.nl
http://www.huidtherapie-roermond.nl/
http://www.wijkraaddonderberg.com/
mailto:woonzorgbrigade@gmail.com
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STRAATFEEST STERRENBERG 
Feestelijk afsluiting fase 1 

Zoals beloofd wordt de infra- 
structuur van de Sterrenberg  
vernieuwd. Er is een groep  
bewoners bijeen gekomen  
onder leiding van gemeente- 
ambtenaar Jos van Montfort en  
zo kwam er een tekening tot stand 
die aangaf hoe de bewoners graag  
hun buurt opnieuw ingericht  
wilden hebben.  
 

Natuurlijk kon niet alles. Anders  
zouden we blauwe lantaarnpalen  
krijgen, maar er bleven genoeg  
dingen over om te kiezen.  
Zo is b.v. de groep naar Maasniel  
geweest waar de infrastructuur  
al klaar was en ze daar leuke 
ideeën konden opdoen. 
 

Het is nu 15-9-2018 en fase 1 is  
(op een klein stukje weg na) klaar.  
Nu dacht de Bewonerswerkgroep  
dat het misschien wel leuk zou  
zijn om met een hapje en een  
kopje koffie/thee of een bekertje  
limonade te vieren dat de overlast  
voorbij is. Maar wat is een feest  
zonder kinderen? Ook daar  
was goed aan gedacht met een  
springkussen, doelschieten,  
waterballon gooien, snel verkleed  
partij en natuurlijk de schmink- 
dame die echt heel hard heeft  
moeten werken, want iedereen  
wilde het, inclusief de jongens. 
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Geweldige muziek, mooi weer, kinderen die 
 lachten en leuke reacties van de bewoners. 
 Wat wil een mens nog meer!! Dank aan alle 
 vrijwilligers, de artiesten, bij Bosshardt, 
 Vincentius, Metggz, Praxis, WOP partners en 
 natuurlijk oud-wethouder Gerard IJff. Maar 
 ook Jos van Montfort en onze nieuwe 
 wethouder Rens  Evers. En als laatste maar 
 niet de minste Zowi Naus van Wel.kom, die 
 alles geweldig in  schema had gegoten zodat 
 de dag perfect verliep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nogmaals, iedereen bedankt en op naar fase 2! 
© diana bolk 
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Op 7 september rond 17:00 uur druppelden de gasten binnen. De wijkraad had de 
bewoners van de Donderberg uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.  
 
Tevens  werd op deze avond  
afscheid genomen van Sami Sezin,  
opbouwwerker van Wel.kom.  
Na jaren de wijkraad maar vooral  
de buurt ontzettend geholpen te  
hebben kiest hij nu voor een  
andere job. Wij wensen hem heel  
veel sterkte en bedanken hem  
voor al zijn hulp. 
 

 
Vanaf 17:00 uur konden de bewoners 
genieten van een hapje en een 
drankje. Men betaalde 5 euro en 
kreeg hiervoor 3 consumptiebonnen 
en een warm en koud buffet. Er was 
ook voor een bar gezorgd zodat de 
mensen niet steeds naar Bubbels 
moesten lopen. Maar de tap en al het 
drinken werd wel door Bubbels 
verzorgd en ze hielden de bezoekers 
behoorlijk nat!!!  

 
Er was ook aan de kinderen  gedacht. 
Er was een springkussen,  een lange 
tafel met kleurplaten en potloden. 
Ook waren er enkele spellen zoals vier 
op een rij of gooi de blikken om. 
Maar we mogen zeker niet Jaak 
vergeten! De wijkraad was heel blij 
met zijn toezegging …….hij verzorgde 
de muziek en er was voor iedereen 
wel wat bij. 

WIJKFEEST 
2018 
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Er werd gezellig gekletst en mee 
gezongen. Ook wisselden de mensen 
van tafel zodat iedereen wel met 
iedereen sprak. Toen rond 22:00 uur 
Diana met de kar met koffie en thee 
langs kwam was het einde in zicht. De 
bar ging dicht het hek op slot en de 
bonnen waren op of men ging nog 
even nakaarten bij Bubbels. 
  
Al met al was het een geslaagde 
avond. 

       
Bewoners bedankt !!! 
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Van de vele ontmoetingen die ik in de voorbije  
jaren had met Donderbergers heb ik veel  
geleerd over de rijke plaatselijke cultuur in al  
haar verscheidenheid. 
 
Zo ook vandaag want ik ben te gast bij Jan  
Koolen: een man die je niet zo maar voorbij  
loopt, met een ondeugende blik naar het  
verleden en een optimistische kijk naar de  
toekomst, maar oh zo ‘stront eigenwijs’. 
“Heb ik altijd gehad, zegt hij, ook als kind”. 
 
Als ik hem vraag iets over zijn jeugd te vertellen, is hij niet meer te stuiten. 
“Ik ben, wat ze noemen, een oorlogskindje, geboren op 13 maart 1946 op de Olieberg en 
opgegroeid in het Roermondse Veld als middelste in een gezin met 3 kinderen. De 
Donderberg zoals we die nu kennen, bestond toen nog niet. Waar nu huizen en flats 
staan, waren weilanden met veel boerderijen en slootjes waar ik met vriendjes ging 
vissen. Natuurlijk haalden we ook kattenkwaad uit, maar wel binnen de grenzen.  Want 
iedereen kende elkaar en vóór je thuis was, wisten je ouders al lang wat je uitgespookt 
had”. Na de lagere school was zijn speeltijd voorbij en ging Jan aan de slag als leerling 
automonteur of zoals hij zelf zegt: “Er moest wel brood op de plank komen”. 
 
Als Jan ouder wordt, trekt hij er, na zijn werk, op uit met zijn vrienden, niet meer naar 
slootjes maar naar kermissen en plaatsen waar de jeugd bij elkaar kwam om te dansen. 
Jan hield van dansen, van tango tot quick step en natuurlijk ook van dansen waarbij je de 
meisjes zachtjes in je armen kon vast houden. Via zijn vader die actief was in de 
carnavalsvereniging Koelbertus werd Jan aangestoken door het carnavalsvirus en werd 
later zelfs prins carnaval. 
Benieuwd naar de oorsprong van de naam Koelbertus, vertelt Jan mij het volgende: 
“Vroeger werden de mannen die in de mijn (koel) werkten, in Roermond opgehaald met 
een bus. Ook mijn vader werkte bovengronds bij de mijn. Tijdens deze bustochten werd 
het idee geboren om een carnavalsvereniging op te richten. De naam was dan ook snel 
gevonden. Koelbertus is ouder dan de Donderböl. Ik kan me nog herinneren dat Karel 
Linnartz (initiatiefnemer van de Donderböl) regelmatig bij mijn vader kwam om te vragen 
hoe je dat allemaal moest doen”. 
 
Op één van de dansfeesten leert hij Rini, zijn toekomstige vrouw, kennen. 
In 1968, op 22 jarige leeftijd, zijn ze getrouwd. “Nu trouwen de jonge mensen veel later, 
maar toen was het normaal om vroeg te trouwen. Want als je toen niet getrouwd was en 
je ging samenwonen, dan hokte je en dat kon niet”. Twee jaar later wordt hun zoon, 
Frank, geboren. Inmiddels zijn ze al jaren de trotse grootouders van twee kleinkinderen. 
 

Ontmoetingen(18) Jan Koolen 
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Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 

 

Onder het motto ‘je hoofd koel houden en werken met je handen’ kijkt Jan terug op een 
gevarieerd arbeidsverleden. Na de ‘garageperiode’ gaat Jan verder als 
onderhoudsmonteur van landbouwmachines bij boerderijen in heel Nederland. “Dat was 
een mooie tijd, zegt Jan en zijn ogen glinsteren: “Je kwam overal en je was buiten aan de 
slag. Dat vond ik leuker dan binnen werken”. 
 
Aan deze mooie tijd komt een einde als het bedrijf wordt opgeheven. Voor Jan betekent 
dit het begin van een nieuw avontuur. Hij komt in dienst bij Poly, een bedrijf dat zich richt 
op het ontwikkelen en maken van panelen die gebruikt worden voor de bouw van 
koelcellen en diepvriesmachines. Wegens reorganisatie moet Jan afscheid nemen van het 
bedrijf waar hij ruim 20 jaar met hart en ziel gewerkt heeft. Het is een moeilijke tijd voor 
Jan:” Ik was even de weg kwijt”. Maar Jan laat zich niet kisten. Hij volgt verschillende 
cursussen om zijn kennis en ervaring te verbreden naar elektrotechniek en sanitair. “Dat 
kwam goed van pas. Mijn zoon had toen een oud huis gekocht. We hebben het gestript 
tot alleen de muren overbleven en hebben het samen helemaal weer opgebouwd”.  
Met 50 jaar kennis en ervaring eindigt Jan zijn loopbaan waar het ooit begon; als 
onderhoudsmonteur bij Autoverhuur Limburg. De cirkel is rond en dan nu het 
vrijwilligerswerk. 
 
Jan buldert van het lachen: ”Vrijwilligerswerk, mij niet gezien”. Toch laat hij zich een 
aantal jaren geleden verleiden door een oproep in de brievenbus voor vrijwilligers. 
Aangemoedigd door zijn vrouw zet hij zich met veel enthousiasme in voor de 
Componistenbuurt en de Donderberg waar hij al 45 jaar woont. Van de weekmarkt, 
koningsmarkt tot de burendag en nog veel meer, Jan is overal te vinden en nog steeds 
onder het motto ‘je hoofd koel houden en werken met je handen’. 

© ida kersten 
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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 13.00 - 15.00 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 
 

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 tweewekelijks (€1,00 per maand) 09.30 - 11.30 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 Eten uit moeders keuken(€6,5 0 p.p.)* 18.00 - 20.00 uur 
1e donderdag van de maand, opgeven is gewenst, vanaf oktober  
Eetcafé Wereld keuken(€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 
 



  

19 

 

 

*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. 
 

Maximina... Voor alle vrouwen  
in Roermond en omgeving 
 

Donderbergweg 34 info@maximina.nl 
6043 JH Roermond www.maximina.nl 
0475 – 323388 
 

mailto:info@maximina.nl
http://www.maximina.nl/
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Vandaag  ben ik hartelijk ontvangen bij 
Maximina door een van onze nieuwe 
gastvrouwen voor een interview als 
bijdrage aan dit artikel voor het 
wijkblad.  Aan tafel zitten we als twee 
gemotiveerde vrijwilligers en belangrijker 
als medemens van elkaar. Siska zit rechts 
van me ontspannen met een mooie en 
vriendelijke lach. Het viel me gelijk op dat 
ze een gouden voortand heeft en deze 
past bij haar lach en warme 
persoonlijkheid. 
 

Soms kijkt ze boos, volgens anderen en ze 
begrijpt niet waarom ze dit denken . Ze 
kijkt dan gewoon wat serieus. Ze is trots 
op wie ze is en op haar oorsprong. Ik vroeg 
“waar kom je dan vandaan, uit welke 
land? “ 
 

Ze verbaast met haar antwoord “ik heb 
geen land. Ons volk heeft geen land.” Ik 
vroeg “maar hoe kan dit?” Ze legde me uit 
dat ze Sinti is en dat deze mensen van 
oorsprong nomaden zijn en lang geleden 
vertrokken zijn uit India naar Europa als 
landen België, Duitsland en Frankrijk  om 
zich daar te vestigen. “Heb je van 
zigeuners gehoord?” vroeg Siska waarop ik 
ja antwoordde “van de TV”. Volgens Siska 
zijn dat de luidruchtige types, er zijn 
verschillende soorten.  
 

Zelf woont ze in een woonwagen en 
hiermee dus letterlijk in een mobiel huis in 
Herkenbosch. Ze reist met haar auto een 
kleine zeven kilometer naar Maximina om 
gasten te verwelkomen en hen te helpen 
met vragen. Het is belangrijk de gasten te 
begroeten en ze een kopje thee en of koffie 
aan te bieden. Ik genoot van mijn 
muntthee, de munt is van de tuin vers 
geplukt door een andere vrijwilligster. De 
thee is opgedronken en we sluiten het 
gesprek af met een mooie glimlach van 
Siska.  
 

Ben je ook benieuwd naar een fijne 
ervaring met een van onze gastvrouwen ? 
Voel je welkom en loop binnen. We waren 
het beiden eens dat er vrijheid is bij 
Maximina voor elke individu om er te 
mogen zijn. Er hangt er een vriendelijke en 
warme sfeer voor iedereen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ibtissam Sallah 
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Als bestuur van de Donderse moestuin 
hadden we begin dit jaar een groot 
probleem. Het was erg nat en een van 
onze beelden lag hierdoor vaak in het 
water. Het beeld lag op de grond en uit 
het zicht. Tevens begon het al verschijn-
selen van rot te vertonen. Het beeld 
gemaakt door Roel van Wijlick, dat 
gemaakt is van een eikenboom, woog 
ongeveer 800 kg, dus te zwaar om met 
mankracht te verplaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kregen echter super hulp. De Firma 
Haegens was op dat moment bezig met 
het plaatsen van woonmodulen aan de 
Donderbergweg. Een telefoontje met de 
directeur en binnen 5 minuten hadden we 
een deal: Wanneer er ruimte was in de 
planning zou er een kraan langs komen. 
 

Inderdaad, 10 dagen na ons gesprek kwam 
er een telefoontje dat er een kraan 
onderweg was om ons uit de nood te 
helpen. 
 

De machinist manoeuvreerde vakkundig 
zijn kraan in de Jupiterstraat.  De uitschuif-
bare arm toornde boven de bomen uit en 
spoedig hing het beeld in de strop om 
verplaatst te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen die nu de Donderse Moestuin 
bezoekt ziet het beeld vlak bij het clubhuis 
staan bij de kruidenspiraal. 
 

Beste Firma Haegens, nogmaals dank voor 
de geweldige hulp die je ons, als Donderse 
Moestuin, hebt gegeven. 
 

Namens het Bestuur van de Donderse 
Moestuin..   

Fiel Schelfhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt Firma Haegens!! 
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FAMILYDAY RAI  
Op 16 septeber j.l . werd de Donderie omgetoverd tot een waar feestpaleis.  
 

Op het podium een paar prachtige rappers.  
Langs de kant een tafel vol met heerlijke taartjes.  
Onder de partytenten (ja gewoon binnen) stonden  
de verschillende partijen reclame te maken met  
wat er allemaal op de donderberg aanwezig is aan  
hulp. Maar ook de Wijkraad, Wonen Limburg en  
Wonen zuid waren present.  
 

Kwam je in de buurt van de gang dan wist je gelijk,  
hier is het feesie. Het rook er zo lekker!!  
Dus, op naar de partytent die opgesteld was in de  
gang met noem het maar op alles wat lekker is.  
Ik zelf ging voor de pasteitjes.  Maar ze hadden  
hele maaltijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complimenten aan de organisatie. Empy, geweldig zoals jij ons en de reclame makende 
partners verwelkomde. Elke bezoeker die binnen kwam nam Empy persoonlijk mee naar 
de reclame tafels en daarna mochten ze pas verder lopen.  
 

Nou ik kan niet wachten op het vervolg. 
© diana bolk 
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De nieuwbouw aan de Don- 
derbergweg, Saturnusstraat  
en Mercuriusstraat is in de  
afrondende fase.  
 
Wonen Zuid streeft ernaar  
om de woningen in oktber  
aan de bewoners op te  
leveren.  
 
Voordat het zover is krijgen de bewoners van de nul-op-de-meter woningen nog een 
uitleg over de installaties die in de energiezuinige woningen aanwezig zijn. 

 
 
 
 
 
Inmiddels heeft Wonen  
Zuid het eerste blok Wo- 
ningen van de renovatie  
tweede fase opgeleverd  
(Lunastraat 68 tot en met  
84). Bij de renovatie van  
het tweede blok woningen  
(Lunastraat 46 tot en met  
66) gaan ze zogenoemde  
woonwerkwoningen rea- 
liseren.  
 
Deze woningen hebben een bedrijfsruimte op de begane grond en woonruimte op de 
eerste (en tweede) etage. Wil je meer informatie over de woonwerkwoningen en de 
beschikbaarheid ervan? Neem dan contact op met Philo Weekers van Wonen Zuid via 
telefoonnummer 088 – 66 53 653 
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Project Moeders  
Informeren Moeders 

Als je voor het eerst moeder wordt, 
verandert er een heleboel. Je bent blij 
met je baby, maar alles is ook nieuw. Als 
beginnende moeder kan de verzorging 
van je baby vragen oproepen en je 
onzeker maken. Niet iedereen heeft 
familie of een goede vriendin in de buurt 
waarmee je dit kunt bespreken.  
 

Een ervaren moeder geeft ondersteuning 
aan een moeder met haar eerste baby. Als 
aanvulling op het project SUPPORT 
(opvoedings)ondersteuning is er het 
project Moeders Informeren Moeders 
(MIM), beide uitgevoerd door Wel.kom 
Roermond.  
 

Het doel van Moeders Informeren 
Moeders is  
• het zelfvertrouwen, de 

zelfredzaamheid en het 
zelfzorgvermogen van moeders met 
een eerste kind te vergroten;   

 

• moeders toerusten voor dagelijkse 
vragen over de verzorging en 
opvoeding door hun kennis, inzicht en 
vaardigheden te vermeerderen;  

• de sociale netwerken van moeders te 
versterken;  

• moeders informeren over 
maatschappelijke voorzieningen en 
hen stimuleren om daarvan gebruik te 
maken. 

 

Ken je moeders die deze ondersteuning 
kunnen gebruiken, wil je jezelf aanmelden 
of wil je graag andere moeders helpen 
neem dan contact op met Hafida of Eefje 
via 0475 345135 of  
e.tenhaken@welkom.nu.  
 

We zijn voor dit project ook op zoek naar 
Turks, Marokkaans of Arabisch sprekende 
vrijwilligers. 
 
 

mailto:e.tenhaken@welkom.nu
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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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INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu’s oktober   

 Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht 
Dinsdag  
2 oktober Groentesoep 

Aardappelen met 
sperzieboontjes en 
varkenshaasje 

Pudding met 
slagroom 

Dinsdag  
16 oktober Tomaten-paprika soep Mixed Grill met rijst Mandalena’s 

Dinsdag  
30 oktober Japanse noedel soep Gado-Gado  Japanse tiramisu 
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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 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
17.30- 20.00 

Vrijwilliger 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-85761853 

- 
€ 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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Als je de Donderie  
binnenloopt dan  
krijg je meteen te  
maken met Birol.  
 
Hij zit in zijn  
Kamertje,loopt  
met stoelen en  
tafels te slepen  
of is met een of  
andere klus bezig.  
Zodra er iets is …  
Birol weet raad of  
lost het op. Maar wie is Birol?? 
 
Birol Yuksel komt uit Nevşehir (stad), 
Turkije. In 1996 kwam hij naar Nederland. 
Hij heeft een dochter van 13 en een zoon 
van 18. En dames ... hij is weer vrijgezel! 
   
Toen hij een tijdje in Nederland woonde, 
ging Birol werken bij Wel.kom. Onder  

andere bij de Schatkist met ongeveer 200 
kinderen en als beheerder van het Vader-
centrum met zo'n 250 leden. Daarna was 
hij ruim vijf jaar beheerder van “het 
Trepke”. In 2011 werd hij gedetacheerd bij 
de SWAR waar hij na 1 jaar een vast 
contract kreeg. Eerst in de Velderie en 
daarna (gelukkig) bij de Donderie. 
 
Als beheerder heeft hij veel taken. Maar als 
je hem door het gebouw heen ziet lopen 
zou je niet zeggendat hij aan het werk is 
….hij geniet echt van zijn werk en de 
mensen om hem heen en dat merk je aan 
alles. 
 
Het hele gebouw onderhouden o.a. 
reparaties, alarm en brandmelders 
nakijken, stoelen en tafels klaar zetten  
voor de volgende vergadering, de vloeren 
schoonmaken enz en dan ook nog ff  
tussendoor nog BHV’er spelen. 
 

Birol de beheerder. 

 
 
 
 
 
 
 

Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 
 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 
 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228 
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Maar onze bezige bij kan niet stil zitten dus 
als je op vrijdag- of zaterdagavond een taxi 
nodig hebt dan kun je Birol bellen  
(06-14602540). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© diana bolk 
 

Je ziet dat hij van elke minuut geniet. Niets 
is hem teveel. Als je wat vraagt probeert 
hij het altijd op te lossen. En voor een 
koekje doet hij alles….hahaha. 
 
Hij is een echte Donderberger geworden 
en dit bevestigd hij nogmaals door zelfs op 
de Donderberg te komen wonen. Hij 
woonde eerst op Hoogvonderen in een 
appartement met veel oudere mensen en 
er was weinig te doen. Toen er een 
woning op de Donderberg (Sterrenberg) 
vrij kwam dacht hij ook geen moment na, 
deed een aanvraag en “YES”  vanaf toen 
had hij een echt huis met een tuin en veel 
jonge mensen om zich heen. Maar toch 
een rustige buurt en op loopafstand van 
zijn geliefde Donderie. 
 

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
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De herfst is in het land, tijd van 
nevelsluiers, ochtendmist, vallende 
bladeren die kraken onder de schoenen, 
tijd om verhalen te vertellen zittend 
rondom de vuurkorf, bij voorkeur 
griezelverhalen……… 
 
Mijn vriendin Marjo en ik hielden ervan 
om spannende plekken te bezoeken, zo 
fietsten we regelmatig naar het einde van 
de Horsterweg, daar stond het laatste huis 
van Blerick en dat was een onbewoonbaar 
verklaarde woning. De schuur was 
helemaal ingestort, het dak van het huis 
gedeeltelijk, de muren waren schots en 
scheef en de tuin was totaal overwoekerd. 
Het verroeste hek kraakte gevaarlijk bij het 
openen. Als we ons een weg door het 
dichte struikgewas baanden waanden we 
ons in een Afrikaans oerwoud. Uiteindelijk 
stonden we dan op de terrastegels die dik 
onder het mos zaten en keken naar 
binnen. Een stoel met drie poten, een 
ingezakte kast, een tafel, een kinderstoel 
met een pispotje en zelfs een piano 
stonden in de kamer.  
 
Wij fantaseerden dat het een spookhuis 
was, dat de geesten van de mensen die 
hier vroeger gewoond hadden nog 
rondwaarden. Ze waren boos dat hun 
woning onbewoonbaar was verklaard en 
konden geen rust vinden. Bewijzen 
hadden we ook, een spinnenweb dat 
verdwenen was, een toets van de piano 
was ingedrukt, het enorme stofnest dat 
aan de kroonluchter hing lag ineens op de 
grond. Kortom het was heerlijk griezelen 
en het kon geen kwaad want verder dan 
het terras kwamen we niet, nog voor geen 
goud gingen we naar binnen. 

Ook een favoriete plek voor Marjo en mij 
was “ut gebraoke slaot” (het gebroken slot) 
in Grubbenvorst, een ruïne van een 
middeleeuws kasteel. Dat was een heel 
eind fietsen, dus dan gingen de boterham-
men en de aanlenglimonade mee.  
Voor meisjes met veel fantasie die erg van 
griezelen hielden was het gebroken slot het 
summum. We zaten tegen de oude muren 
en verzonnen verhalen over ridders en 
jonkvrouwen, zwaardgevechten, duels, 
graven in harnassen op vurige paarden, 
schakingen, onthoofdingen, donkere 
kerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een mooie zomerdag tijdens onze grote 
vakantie fietsten we weer eens naar 
Grubbenvorst, stalden onze fietsen en 
liepen het laatste stukje richting ruïne. Als 
vanzelf gingen we langzamer lopen omdat 
we iets zagen liggen bij de muur waar wij 
altijd onze boterhammen aten. Eerst 
dachten we nog een jas of zoiets, maar 
dichterbij komend zagen we dat het een 
man was, een lijk. Als door een bij gestoken 
stoven we weg, gillend van schrik. We 
renden het erf op bij de eerste de beste 
boerderij en schreeuwden “dao leet ein liek 
beej ut gebraoke slaot, help”. Maar de boer 
had er geen boodschap aan “wat môt geej 
heej stadse vrouwluuj, van mien erf aaf of 
ik smiet ôch beej de verkes.”  Ik stootte 
Marjo aan “kôm renne want vader zeet det 
verkes alles vraete!”   
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Wij durfden absoluut niet nog naar een 
andere boerderij te gaan, dus fietsten we 
zo hard we konden naar Blerick, naar de 
moeder van Marjo. Zij geloofde ons wel, 
we waren ook zo erg van streek, ze moest 
ons wel geloven. 
 
Nu zou je meteen het mobieltje pakken en 
112 bellen, maar in die tijd waren er geen 
mobieltjes en ook geen 112. De meeste 
mensen hadden nog niet eens vaste 
telefoon, Marjo’s moeder ook niet.  
Zij pakte haar fiets en ging met ons mee 
terug naar Grubbenvorst. Bij het gebroken 
slot aangekomen was ons lijk verdwenen.  
 
We vonden wel een lege fles die naar 
spiritus rook. “Och” zei Marjo’s moeder 
“dat is een dronkaard geweest die hier zijn 
roes heeft uitgeslapen. Sommige mensen 
zij zo verslaafd dat ze zelfs spiritus 
drinken.”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We waren erg onder de indruk van het 
hele gebeuren en fietsten samen naar 
huis.  
 
Het duurde een tijdje voor we weer de 
moed hadden om naar het gebroken slot 
te fietsen, maar uiteindelijk kwam het er 
toch weer van. Een menselijk overschot 
hebben we nooit meer gevonden, wel een 
dood konijntje. Dat vonden we heel zielig, 
we hebben het diertje begraven en 
staande op het graf het Ave Maria 
gezongen. 
 
Als we daarna – om indruk te maken – aan 
anderen vertelden dat we een keer bij het 
gebroken slot een lijk hadden gevonden, 
dan was dat niet gelogen. En dat was dan 
weer mooi meegenomen, hoefden we het 
ook niet te biechten. 
 

© Willie de Kubber-Verheijden 
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Landelijke open bijeenkomst van het programma 
'Meedoen, samen uit de armoede' 

 
 
 
 
 
 
 

 
Op 11 oktober 2018 organiseert het Oranje Fonds een landelijke open bijeenkomst 'Uit de 
waan van de dag' voor sociale initiatieven op het vlak van armoede & schulden, 
beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden. Tijdens deze middag verzorgen 
wij een uitgebreid programma voor u in The Colour Kitchen te Utrecht. Graag willen 
wij sociale initiatieven die actief zijn op het vlak van armoede en schulden inspireren, 
verbinden en versterken door concrete handvaten te bieden voor het versterken van de 
basis van het initiatief. Ook delen wij de eerste opbrengsten uit het Oranje Fonds 
programma 'Meedoen, samen uit de armoede' met u. Binnen dit 4-jarige programma 
ondersteunt het Oranje Fonds 22 sociale initiatieven op het vlak van armoede en schulden 
om hun initiatief te versterken. Op basis hiervan kunnen ze zich door ontwikkelen met als 
doel meer mensen in armoede beter te helpen. 
 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over het programma en de inhoud van de diverse onderdelen vindt u op 
https://www.oranjefonds.nl/uit-de-waan-van-de-dag 
 

Aanmelden 
We ontvangen u graag vanaf 12.15 uur bij The Colour Kitchen in Zuilen, Utrecht.  
We sluiten om 16.45 uur af met een drankje en een hapje. 

Oranje Fonds 

12.15 uur Ontvangst met een lichte lunch 
13.00 uur Opening door het Oranje Fonds 
13.10 uur Toelichting en eerste opbrengsten 
van het Oranje Fonds programma 'Meedoen, 
samen uit de armoede' 
13.20 uur Key-note speaker Anneke 
Krakers: I have a dream 
 

14.00 uur Workshops ronde 1: keuze uit 5 
verschillende workshops 
15.15 uur Korte pauze en wissel naar 
workshops ronde 2 
15.30 uur Workshops ronde 2: keuze uit 5 
verschillende workshops 
16.45 uur Netwerkborrel & afsluiting 
17.30 uur Einde programma 

'Uit de waan van de dag' 

https://www.oranjefonds.nl/uit-de-waan-van-de-dag
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 ONTMOETINGSRUIMTE 
DONDERIE 

 

Zaal 6 & 9  
9:30 uur tot 12:00 uur  

Donderdag 25 Oktober a.s. koppelen wij de actie 
“Koffie Morning” van Stichting Opkikker aan de 

verjaardag van Hans Vas. Hans, boegbeeld van de 
ontmoetingsruimte, wordt deze dag 70 jaar. 

De Koffie Morning is een initiatief van Stichting Opkikker. 
Stichting Opkikker zet zich in om gezinnen met een langdurig ziek 

kind een onvergetelijke Opkikkerdag aan te bieden. Even de 
zorgen van alledag loslaten om met elkaar als gezin mooie 

momenten te beleven. Momenten om te koesteren. Het 
taartmes snijdt dus aan twee kanten tijdens je Koffie Morning! 

Koffie met een stuk vlaai wordt u aangeboden voor het 
bedrag van € 1,50. De hele opbrengst wordt 

gedoneerd aan Stichting Opkikker. 

https://www.opkikker.nl/
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ZWEEDSE PUZZEL!! 
Deze keer weer een Zweedse Puzzel. De oplossing met vermelding van naam en 
adres uiterlijk 26 oktober a.s. inleveren bij een van de redactieleden. Onder de 

goede inzendingen wordt wederom een dinerbon voor 2 personen van de 
Woonkamer v/d Buurt verloot!! 
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OPLOSSING 
KRUISWOORD 

 nr. 111 
Onder de goede oplossingen 

is een winnaar uitgeloot.  
De winnaar van deze puzzel 

is… 
 

Karin de Bock 
 

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! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 



  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  
26 oktober 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 
 

Donderse Moestuin 
Donderbergweg 32 
6043 JH Roermond 
Tel: 06-81318133 
E-mail: info@dondersemoestuin.nl 
Website: www.dondersemoestuin.nl 
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