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De herfst… 
De tijd van de herfst is nu echt aangekomen 
het gaat weer meer regenen 
en de bladeren vallen van de bomen 
weer tijd voor een trui en een regenjas 
de trui voor de kou en de regenjas voor de bui 
maar toch heeft de herfst ook zijn charme 
lekker thuis met kaarsjes en de haard aan 
en het voelt al meteen een stuk warmer 
of voor degene die met z’n tweeën zijn 
lekker knus tegen elkaar aan, is ook heel erg fijn 
en voor de alleenstaanden onder ons 
maak het zelf gezellig met kaarsjes 
een drankje, en op tafel een schaaltje bonbons 
of maak een wandeling in de natuur 
ook in deze tijd in haar schoonheid zo puur 
bladeren in je gezicht door de wind 
de vogels die naar het zuiden gaan maar die 
onderweg nog wel hun mooiste liederen  
voor je zingen 

zo zie je maar, ieder jaargetij  
heeft wel iets voor jou en mij 
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Wat een leeftijd en  
dan huppel je nog  
elke dag heen en  
weer naar de  
ontmoetingsruimte.  
Ontzettend knap  
maar het gaat dan  
ook om Hans Vas ….  
wie anders. Wat  
zou de ontmoetings- 
ruimte zijn zonder  
onze eigen Hans.  
Ook al was hij aan  
het denken om te  
stoppen. Maar het  
is zijn kindje en hij  
doet het zo graag.  
Dus de volgende  
oplossing; alles mag en niets moet en zo 
kan het gebeuren dat als je dan langs komt 
je denkt “hé Hans is er niet” haha. Maar 
op deze manier is het weer leuk en gaat hij 
langer mee. 

Hans werd dus 70 jaar. Het wil dat we net 
een folder hadden gekregen van 
“opkikkertje”. Nou één en één is twee 
dacht Hans. Als de mensen nu eens voor 
een kop koffie en een stuk vlaai (minimaal) 
1 euro 50 betalen dan schenken we dat 
aan “Opkikkertje”. Zo gezegd zo gedaan. 
De koffie werd gemaakt en Hans bestelde 
(via Café Bubbels) heerlijke vlaaien. Toen 
Hans dan ook de ontmoetingsruimte 
binnen liep was de ruimte versierd en 
iedereen zat netjes te wachten tot hij 
kwam………en iedereen begon dan ook 
spontaan te zingen. Net wat voor Hans (zo 
veel aandacht).  

Maar we hebben meer…..laat nou toevallig 
in de gang van de Donderie Wethouder 
Angely Waajen en gedeputeerde Ger 
Koopmans met nog meer edele heren 
lopen …. Ja toen kon ik het niet laten om ze 
er op te wijzen dat onze Hans jarig was. En 
zonder na te denken gingen ze meteen op 
pad om hem te feliciteren en ook nog eens 
lang zal hij leven te zingen voor onze Hans. 
Wat moest hij blozen hahaha. 

Hans zijn dag kon niet meer stuk en voor 
Opkikkertje werd een mooie opbrengst 
binnen gehaald. 

© diana bolk 

Hans Vas 70 jaar!!
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GRATIS VERVOERSERVICE
LAURENTIUS ZIEKENHUIS

In het Laurentius Ziekenhuis bieden we een gratis vervoerservice aan. De vrijwilligers 
van deze service komen u thuis ophalen en brengen u na uw behandeling ook weer naar 
huis. Een extra service van ons, zodat u zich over uw vervoer geen zorgen hoeft te 
maken! Een ziekenhuis-bezoek Is immers vaak al spannend genoeg. 

Hoe werkt het? 
Komt u binnenkort voor een onder-zoek? Meldt u zich dan enkele dagen voor dit onder-
zoek aan via 06-52 59 63 06, zodat u kunt worden ingepland voor vervoer. Uiteraard 
kunt u ook langsgaan bij het ontmoetingsplein van het ziekenhuis, Hier zal een host(ess) 
dan zorgen voor de planning. Een dag voor de afgesproken datum wordt telefonisch bij 
u aangegeven op welk tijdstip u ongeveer wordt opgehaald. 

Ophalen en ontvangst in de entreehal 
U wordt op de afgesproken dag en tijdsperiode opgehaald met een busje van het Laurentius 
Ziekenhuis. Dit busje brengt u naar de hoofdingang. We willen u graag bij aankomst in het 
ziekenhuis verder begeleiden naar uw bestemming. Zodat u niet zelf hoeft te zoeken. In de 
centrale entreehal is een ontmoetingsplein ingericht, waar u in een ontspannen sfeer kunt 
wachten tot u aan de beurt bent voor uw afspraak. Een host(ess) van het ontmoetingsplein 
begeleidt u naar uw afdeling. 

Naar huls brengen 
Als de behandeling erop zit en u weer naar huis mag, geeft de verpleegkundige dit door aan de 
vervoerservice. Een host(ess) van het ontmoetingsplein komt u ophalen en brengt u naar de 
hoofdingang waar uw vervoer klaar staat om u naar huis te brengen. Bij uitzondering is het 
mogelijk dat u even moet wachten, wanneer het busje nog onderweg is. 

Voor wie Is de service bedoeld? 
Deze service is voornamelijk bedoeld voor oudere mensen (60+), die zelf geen vervoermiddel 
ter beschikking hebben of niet mogen of kunnen rijden, maar wel nog goed ter been zijn en 
een afspraak hebben bij: 
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 Hartfalen Poli 1.12 

 Onderzoek/dagbehandeling Neurologie Poli S.30 

 Hartrevalidatie Poli 1.12 

 Cataract-dagbehandeling Oogheelkunde Poli 0.52 

 MDL/scopie-onderzoeken Poli 0.60 

 Longgeneeskunde/scopie-onderzoeken Poli 1.12 

 Hart- en Longrevalidatie Poli 1.12 

 Pijnbestrijding dagbehandeling Route 1.21 

De service is uitdrukkelijk NIET bedoeld voor bezitters van een taxipas.

Vragen 
Met de vervoer- en ontvangstservice willen 
we u op een gastvrije manier ondersteunen  
bij uw bezoek aan het ziekenhuis.  
Heeft u vragen, tips of suggesties?  
Neem contact op met het ontmoetingsplein.  
Tel: 0475 - 38 23 10. 

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



6

Standhouders gezocht  
voor Kerstmarkt  
16 december bij  
de Graasj Roermond

Voor de eerste keer zal de Graasj in Roermond een sfeervolle overdekte Kerstmarkt 
organiseren genaamd “Sfeervolle Kerst bij de Graasj”. De Graasj wordt op zondag 16 
december omgetoverd in een gezellige kerstsfeer met verschillende kerstkraampjes, 
leuke activiteiten, heerlijke winterse lekkernijen en een heleboel gezelligheid.  
Kortom: een gezellige dag voor jong en oud!

Standhouders 
We zijn op zoek naar standhouders die aan deze overdekte markt willen deelnemen. 
Deelname is geheel gratis. Wel verzoeken wij de standhouders om als tegenprestatie een 
prijsje af te staan voor de tombola, die tijdens “Sfeervolle Kerst bij de Graasj” wordt 
gehouden. Aangezien de Graasj Roermond een horecaonderneming is, zijn we al 
voldoende voorzien van eten en drinken. Er zijn tafels aanwezig om te gebruiken. Wel 
vragen wij je de aankleding in Kerstsfeer zelf te verzorgen.  
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Dus ben je op zoek naar een gezellige markt om je leuke spullen (van retail tot sieraden en 
cadeauartikelen tot handgemaakte creaties) te verkopen, meld je dan aan vóór 10 
november via e-mail atelierdegraasj@psw.nl met naam, adres, telefoonnummer en de 
benoeming van aan te bieden producten. 

Wanneer Zondag 16 december van 11.00 tot 17.00 uur 
Locatie  De Graasj, Knevelgraafstraat 21, 6041 GP Roermond 
Toegang Gratis (ook gratis entree in de binnenspeeltuin tijdens de  

Kerstmarkt) 
Meer info atelierdegraasj@psw.nl
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Hij was machtig mooi, haar villa in het Gooi 
De grote salon vol chique antiek, het zwembad en de tennisbaan 

Fonteinen met lieflijk water gekletter, maar zij, zij verveelde zich te pletter 
’s Ochtends zat ze gedwee met haar buurvrouw aan de thee 

En rond vijven blasé met de ladies aan de Chardonnay 
Maar ze voelde zich leeg en droog van binnen en begon woeste plannen te verzinnen 

Als manlief thuiskwam zei ze “Guillome chérie, ik heb een idee, een verrukkelijke fantasie 
Naast het zwembad maken we een natuurlijk meer,  

met zandstrand en waterlelies, dat geeft zoveel sfeer” 
“Och vrouw” zei hij dan “je bent onverzadigbaar” 

“Ja maar dan ben ik gelukkig, ik zweer ’t dan is het klaar” 
“Vooruit” zucht Guillome “op hoop van zegen dan maar” 

Een tijd ging het goed, ze bracht de werklui koffie en koek 
En riep dan jubelend “Oh jongens, ik ben zo blij met deze new look” 

Maar de zomer ging voorbij, het meer werd wat troebel  
al gauw was het uit met haar vrolijk gejubel 

Er kwam een nieuwe keuken met  kook eiland  
inclusief een kok van een gerenommeerd restaurant 

“Guillome, ik weet zeker dit wordt het einde onze gasten komen van heinde en verre 
We worden beroemd om onze cuisine culinaire” 

“Och vrouw” zegt Guillome “je bent onverzadigbaar” 
“Ja maar dan ben ik gelukkig, ik zweer ’t dan is het klaar” 
“Vooruit” zucht Guillome “op hoop van zegen dan maar”  



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!!
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De keuken was prachtig, het eten exquise  
er kwamen veel gasten: Frederique, Marie-belle, Maurice 

Maar op zekere dag riep Guillome “dit loopt teveel in de papieren  
hier kan ik niet meer tegenop bankieren 

De zaken gaan slecht, onze aandelen zakken,  
straks hebben we, vrees ik, geen cent meer te makken 

Misschien moeten we wel – ik mag het niet hopen – onze villa en landerijen verkopen” 
“Och” zei zij “lieve jongen what the hel, maak je niet druk, wij redden het wel” 

“Mijn liefste” zei Guillome “je bent onbetaalbaar” 
“Ja, wij blijven gelukkig, ik zweer ’t eerlijk waar” 

“Vooruit” zucht Guillome “op hoop van zegen dan maar 

Gedaan was het met Guillome als aristrocaat,  
hij woont nu op een flat in de Beethovenstraat 

Hij zit mismoedig op zijn balkon en denkt is dit nu mijn eind station 
Gisteren moest ik nog, met pijn in ’t hart onze laatste auto verkopen, haar dierbare Smart 

“Ach Willem wat geeft ‘t, ik pak gewoon de bus  
en ik heb een baantje gevonden als cassiere bij de Plus 

Je weet het mijn lieve, niets houdt ons tegen 
Wij zetten door bij storm en bij regen” 

“Nou vooruit dan”  zucht Willem “op hoop van zegen”  

© willie de kubber-verheijden 



10

In het Wijkblad. Nu het er nog is. Want 
mensen het hangt aan een zijden draadje, 
dat hebben jullie hopelijk allemaal door. 
Wij hebben geen idee hoeveel werk het is 
dit geschriftje in elkaar te douwen. Met 
name voor de lay out man Bert en nu die 
ook gaat stoppen… Er zijn een paar 
mensen die de doorstart willen maken, 
waaronder professionals… Maar dan nog. 
Het is niet te geloven wat er eigenlijk door 
vrijwilligers in zo’n wijk allemaal gedaan 
wordt welbeschouwd. Vooral roeien met 
de riemen die ze hebben. 

Je hebt het Donderbergs verleden, wat we 
steeds weer afschudden en net als dat 
gelukt is gebeurt er dan weer iets 
waardoor de Donderberg in de media in 
elk geval weer terug bij af wordt gesleept.  
Zoals laatst bij dat schietincident op het 
KEC. Daar gingen we weer. “Natuurlijk 
weer op de Donderberg…” Zij die er lang 
wonen weten wat voor een top-wijk het is. 
Willen er nooit meer weg. En gaan ook 
niet lopen zeuren als ze per ongeluk wel 
ooit ‘s ‘t schip moeten verlaten. Hoor je 
vaak: dan is het opeens een Klotewijk en 
blij dat ik weg kan en als het gaat om een 
specifieke woning, hier in de flats b.v. is 
het dan opeens een Kut-flat. Nooit iets 
gehoord in al die tevreden jaren en dan 
opeens…. ROEIEN! Of je hebt een Kleur je 
Wijk subsidie aangevraagd. Die wordt je zo 
ongeveer door je strot geduwd zo wordt 
daar reclame voor gemaakt, maar als je 
dan inmiddels bent goedgekeurd met je 
plan door de commissie van wijze 
Donderbergers (!) en je krijgt de 
beschikking in de bus, kun je soms toch 
nog maanden moeten wachten op je geld. 
Dat werkt niet. Helaas is het vaak realiteit. 

Want er is weer ’s een ambtenaar op 
vakantie of daarna onmiddellijk ziek en dan 
eigenlijk alweer aan vrije dagen toe. 
ROEIEN! Intussen wou je nog je beklag 
doen bij de Wijkagent in de Donderie op 
maandagmiddag. Als die er toevallig is. 
Meestal niet. Boa’s ook niet. Waar ze dan 
zijn? Niet op de plek waar jij over klagen 
wou in elk geval. Als ik een paar meter 
zonder achterlicht rijdt zijn ze er opeens en 
krijg ik een dikke bon. Alle onverlaten die 
altijd zonder achterlicht rijden en dan het 
liefst met honderd door onze wijk, durven 
ze niks tegen te doen. Ze zijn bang. ROEIEN! 

Zit ik effe de ontevreden burger uit te 
hangen en negatieve dingen in het rond te 
spuien? Helemaal niet, ik ben hier nog elke 
dag gelukkig, maar dat ben je dankzij jezelf 
en alle andere Donderbergers en niet 
dankzij de ambtenaren en ander volk aan 
de top. En wat dacht je van de Wijkraad. 
Ook zoiets…. Ook al weet je er maar een 
beetje van, dat moge duidelijk zijn. Maar 
draai het ’s om. Het zijn (alweer!) 
vrijwilligers die koste wat kost proberen die 
trein rijdend te houden en na zoveel 
pogingen tot Wijkraad en herstarten en 
weglopende leden, is dat haast onmogelijk. 
Ze DOEN het dan toch maar. 

LUCHT JE HART…
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Kritiek is hartstikke makkelijk. Maar wij 
doen het ze echt niet na. ROEIEN!  
En zouden wij het beter kunnen? 
Waarschijnlijk niet. Ja maar ze zijn dit en ze 
zijn dat. Fijn. Als wij het zouden doen was 
het waarschijnlijk veel erger. Petje af 
intussen. En het leven gaat verder, dat 
geldt voor iedereen en de Donderberg.  
Je kunt de dingen niet stil zetten.  

Kijk naar ons nieuwe centrum in wording. 
Boy wat een puinhoop. Maar er wordt 
keihard gewerkt en ik heb grote  bewon-
dering voor dit huzarenpuzzelstukje en 
ongetwijfeld krijgen we niet allemaal wat 
we willen maar is niet het hele leven een 
poging tot een nooit te bereiken iets? 
ROEIEN! Of kijk naar onze Weekmarkt. 
Wow over doorzetters gesproken. Tijdens 
die centrum-verbouw van hot naar haar 
geschoven en ze zijn er nog steeds. 
Hebben wij een alternatief? Nee. Laat die 
mensen en wees blij met ze. Zeg ik tegen 
mezelf, voortdurend. 

ROEIEN! Ik zat bij Maximina te eten met 
die kortingsbon want anders trek ik dat 
niet. Ik zat met allemaal mensen zònder 
kortingsbon. Klasse. Rijk genoeg. Niet van 
de Donderberg. Maar er is ook het koken 
eens in de maand voor zes euro, wat 
Maximina nu doet en die nieuwe keuken is 
ook voor de rest van de Donderberg. Staat 
ergens in hun vereisten of zo. Er komt nu 
weer iets wat “De Donderse Buurtkeuken” 
heet. Ik was blij op die avond dat ik het 
toetje kreeg. Gezellig, weg wezen. Maar ik 
blijf komen want ook daar zitten 
vrijwilligers al tientallen jaren goeie dingen 
peentjes te zweten en ook daar kun je over 
zeuren. Of niet. ROEIEN!  

Ik wil maar zeggen: het is altijd wat en 
welgemoed doorroeien is het enige wat 
erop zit.  

“Iedereen is van de Donderberg en de 
Donderberg is van iedereen”. 

© hans vas 

PREVENTIETEAM 
DONDERBERG 

is actief in de Componis-
ten en Vliegeniersbuurt.  

Het team bestaat momen-
teel uit negen vrijwilligers.  

Wij zoeken nog enkele 
betrokken buurtbewoners 
die zich bij ons team aan 
willen sluiten en wekelijks 
één uurtje hiervoor vrij 
willen maken!! 

Meld je aan bij Bert
Pansters, tel. 06-51084146 
of bert.pansters@home.nl 
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De Donderse Buurtkeuken staat open 
voor de Donderberg. Samen koken en 
elkaar leren kennen is het doel van de 
Donderse Buurtkeuken. Bewoners, 
verenigingen, wijkraad iedereen is van 
harte welkom om gebruik te maken van 
de buurtkeuken. Natuurlijk in overleg 
met Maximina. Op 22 oktober werd door 
de kinderen van de Vincent van Gogh-
school gekookt. Ibtissam Sallah was er bij 
en maakte onderstaande sfeerimpressie… 

De klok staat op vier uur en ik loop binnen 
in een keuken vol met jonge levendige 
kinderen  en afscheid nemende ouders.  
De moeder van Thiem geeft haar zoonlief 
een kus en hij licht op van de liefde.  
Een kookles als naschoolse activiteit 
georganiseerd door Monique als keuken 
coördinator van Maximina samen met de 
leerkrachten van groep drie en vier van de 

Vincent Van Gogh basisschool. Wat een 
mooi initiatief en een bijzondere ervaring 
om zulke jonge kinderen in een kookschort 
te zien.  

Monique stelt zich voor aan het klasje van 
acht leerlingen en verwelkomt ze in de 
levensgrote mensen keuken. “Vandaag 
gaan we soep maken met pastinaak, na het 
koken mogen jullie thuis laten proeven hoe 
lekker het is geworden. Echter voordat we 
gaan beginnen wat moeten we als eerst 
doen?” vraagt Monique aan de kinderen. 
Een pienter kind met middellang bruin haar 
en een ronde smoel antwoordt “je handen 
wassen”. “Ja dat klopt en hiervoor hebben 
we een plekj: het waterfonteintje. ”De 
kinderen vormen een rij bij het fonteintje 
en wassen hun handen. Verder rollen ze 
hun mouwen op en beginnen aan de uien 
te snijden. 

Vincent van Goghschool op bezoek in de 
Donderse Buurtkeuken

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. 
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Nour in de rode trui begint traantjes te 
vormen uit haar mooie Perzische ogen 
door de uiensap en wrijft in haar oogjes. 
Echter dit maakt het alleen erger daarom 
adviseert haar kookmaatje om van haar 
ogen af te blijven. De acht kinderen zijn 
verdeeld in vier groepen van twee en 
ijverig volgen ze de stappen van het 
recept.. Ze lusten de spinazie rauw en 
Thiem stopt deze ook gedurfd in zijn 
mond, “hap ik eet een spinazieblad rauw.” 

Het wordt warm in de keuken en de 
pannen die pruttelen. “Roeren” klinkt er in 
de keuken. Roeren doen ze ook allemaal  

en nu laten we de hitte het echte werk 
doen, de deksels gaan erop. En de schorten 
gaan af, naar buiten voor een frisse lucht 
hap. Ze spelen op een oude klim speeltuin.. 
Als laatste stap gaan we alles mixen met 
een mixapparaat. De volwassenen helpen 
de kinderen om er een egale soep van te 
maken. Ik zie de kinderen puffen en 
zweten en daarna smullen van de 
pastinaaksoep. “Het is klaar juffrouw” 
roept Thiem en zijn kook kameraadje een 
Turkse meisje van acht bevestigd “het is 
ook nog eens heel lekker.” 

© ibtissam sallah 

Herfst drieluik
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Ontmoetingen(19) Ria Scholtens

Met haar donkerbruine stem en 
ontwapenende lach vertelt Ria haar 
levensverhaal dat begint op 4 oktober 
1943 in Brunssum als oudste in een gezin 
met drie kinderen. “Trots als een pauw 
ging ik naar de kleuterschool met een 
‘schortjurkje met roesjes’ zonder mouwen 
dat mijn moeder speciaal voor mij had 
gemaakt. Maar meteen werd ik terug naar 
huis gestuurd door de nonnen want blote 
armen en blote benen, dat kon toen niet”. 
Na de lagere school gaat Ria naar de HBS 
(het huidige VWO). “Dat moest ik van mijn 
ouders, maar ik wilde liever naar de 
huishoudschool want ik wilde kapster 
worden”. 

Na een paar jaar heeft ze er genoeg van, 
stopt met de HBS en loopt thuis weg. 
Dat blijft niet zonder gevolgen. Ze wordt 
door de politie meegenomen naar het 
bureau en haar ouders worden gebeld. 
“Mijn vader is me toen komen ophalen, hij 
was niet boos en ik kreeg toestemming om 
over te stappen naar de huishoudschool.  

Terug naar de nonnen en toen hebben ze 
me bijna gestrikt om non te worden. Zie je 
dat voor je? Nee, Ria als non, daar kan ik 
mij ook niets bij voorstellen”. 

Haar droom om kapster te worden, valt in 
duigen als ze door de agressieve stoffen in 
de haarverf eczeem krijgt. Maar Ria geeft 
de moed niet op. Vanaf haar 15

de
 werkt zij 

al in de weekends bij haar neef in het 
restaurant. “Achter de bar staan vond ik 
leuk”. Als 6 jaar later de zaak afbrandt, zegt 
haar neef: “Jij moet niet meer bij een baas 
gaan werken. Daar ben je niet geschikt 
voor. Je moet een eigen zaak beginnen. Ik 
help je wel”. 

Dat moment is de start van haar langdurige 
carrière in de horeca op verschillende 
plaatsen: Eygelshoven, Heerlen en 
Heythuysen. Na 25 jaar vindt Ria het 
welletjes. “In de horeca is het hard werken. 
Geen enkel weekend vrij. Mijn man zag ik 
nauwelijks. Hij was vertegenwoordiger in 
attributen voor Italiaans ijs en de inrichting 
van ijswinkels. Ik wilde ook wel eens samen 
met hem en met vrienden leuke dingen 
doen. Na drie maanden thuis begon het 
toch weer te kriebelen. Ik zag een 
advertentie van het exclusieve hotel Juliana 
in Weert. Ze zochten een zelfstandig 
iemand voor de ochtend. Dat is iets voor 
mij, dacht ik. Inmiddels had ik ook de 
opleiding horeca-management gevolgd. 
Drie jaar heb ik in het hotel met veel plezier 
gewerkt. Thuis ging het minder plezierig. 
Van samen leuke dingen doen, kwam 
weinig terecht. We groeiden steeds verder 
uit elkaar en dat betekende het einde van 
onze relatie en zo kwam ik in 1983 terecht 
in Roermond”. 
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Op zoek naar werk klopte ze aan bij het 
arbeidsbureau met als resultaat een 
vacature bij het verpleeghuis Camillus. 
“Ik dacht wat moet ik nou in een 
verpleeghuis, ik ben een horeca mens. 
Omdat ik niets te verliezen had en alles te 
winnen, ging ik op sollicitatiegesprek”. Al 
tijdens het gesprek blijkt dat de functie 
haar op het lijf geschreven is. Wat wordt er 
van haar verwacht? Het runnen van het 
personeelsrestaurant, het verzorgen van 
etentjes voor bijzondere gasten en voor de 
directie zoals het jaarlijkse kerstdiner. Voor 
het jaarlijkse kerstdiner werd ook de 
burgemeester en zijn vrouw uitgenodigd. 
Trots is Ria over het aardige compliment 
dat ze destijds kreeg van de vrouw van de 
directeur: “Ik heb bewondering voor je 
rijke fantasie”. 

Spijtig genoeg komt in 1998 een einde aan 
deze baan: Ria wordt ziek, hart- en 
vaatproblemen, een familiekwaal. Toch 
gaat ze op therapeutische basis weer aan 
het werk  maar het lukt niet meer. In 2000 
wordt ze definitief afgekeurd.  Maar 
stoppen met werken, daar denkt ze niet 
aan. Samen met een vriendin zet ze zich in 
als vrijwilliger voor de kantine van de 
surfclub bij de Maasplassen in Roermond. 
Vervolgens pakt ze haar oude droom weer 
op en gaat de driejarige avondopleiding 
kappen volgen.  

Via haar modellen die ze nodig heeft voor 
de opleiding, bouwt ze haar klanten-

bestand op. Ook wordt ze vrij snel 

voorzitter van de bewonersgroep van de 
flat de Vliegenier en is ze een enthousiaste 
belangenbehartiger van de bewoners 
tijdens het renovatieproces. 

Een jaar na de renovatie besluit ze toch om 
te verhuizen naar de flat het Roosendael. 
Waarom? “De mensen die ik had leren 
kennen, trokken weg naar 55plus 
woningen en ik voelde me er niet meer 
veilig”. 

Ze woont nu reeds 15 jaar in het 
Roosendael. Tot vorig jaar was ze lid van de 
bewonersgroep. Met het klimmen der 
jaren is Ria het rustiger aan gaan doen. 
Maar helemaal niks doen past niet bij haar. 
Al drie jaar lang is zij de drijvende kracht 
achter de Donderse moestuin of zoals ze 
zelf zegt: “De moestuin is een plek om de 
wijk te verbinden”. 

Hoe kijkt Ria terug op haar leven? “Ik heb 
er een goed gevoel bij. Na elke ‘down’ 
kwam toch weer een ‘up’. Als ik er straks 
niet meer ben, wil ik geen traditionele 
rouwkaart maar een afbeelding van een 
kleurrijke vlinder. Want zo voelt het voor 
mij. Ik ben door het leven gevlinderd”. 
Wat mij betreft, mag ze nog heel lang op 
de Donderberg blijven vlinderen. 

© ida kersten 

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
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PLAN INDIENEN VOOR

KLEUR JE WIJK
HOEFT NIET MOEILIJK TE ZIJN! 

Bewoners van de Donderberg kunnen nog altijd een 
plan indienen om hun eigen wijk, buurt of straat te 
verbeteren. Hierbij kun je denken aan een plan voor 
een voetbaltoernooi, een kunstwerk maken, een 
straat-barbecue, noem maar op. Het is wel belangrijk 
dat het plan wordt uitgevoerd voor en door bewoners 
van de Donderberg.

Het plan wordt beoordeeld door de adviescommissie, die uit bewoners van de 
Donderberg bestaat, en vervolgens voorgelegd aan het College van B&W. Als dit akkoord 
is krijgt u van gemeente Roermond geld, zodat u het plan kunt uitvoeren.  

Iedere bewoner (jong en oud!) van de Donderberg kan een plan indienen! 
Heb je een leuk idee en weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken, dan kunnen de 
opbouwwerkers van Stichting Wel.kom je helpen.  

Onder het motto: “het is jouw wijk, dus jij mag het zeggen!” kan iedere bewoner van de 
Donderberg samen met medebewoners een aanvraag doen! 

Dus heb je een plan, ben je samen enthousiast en wil je je schouders ergens onder zetten, 
maar ontbreekt het je aan het benodigde geld hiervoor: neem eens contact op en doe een 
aanvraag voor Kleur je Wijk. 

Een adviesgroep bestaande uit bewoners van de Donderberg zal over de aanvraag advies 
uitbrengen en uiteindelijk neemt de Gemeente hierover een beslissing. 

Een positief advies van de adviesgroep wordt meestal overgenomen door de Gemeente. 

Opbouwwerk van Wel.kom kan je eventueel helpen met het invullen en indienen van een 
plan voor Kleur je wijk. Ook kunnen zij meedenken hoe je een activiteit moet organiseren 
en waar je allemaal aan moet denken.  

Meer informatie: Opbouwwerk Stichting Welkom, 
Zowi Naus (06 525628328) of  
Sedai Bayraktar (06 52562896) 

Heb je een idee, kom dan gerust langs. Wij zijn bereikbaar in de Donderie, Donderbergweg 
47, of per e-mail: z.naus@welkom.nu en s.bayraktar@welkom.nu
Wij willen je graag ondersteunen met de aanvraag en eventueel met de uitvoering van je 
idee!! 



Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228
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Minpunt is echter dat de procedures vaak veel te lang duren. 
Dit ligt echter niet aan de commissie, maar aan de ambtelijke 
molens die langzaam of helemaal niet malen. 

Normaal gesproken zou een aanvraag binnen 6 weken 
afgehandeld moeten zijn, maar in de praktijk duurt dit in veel 
gevallen  veel langer. Het komt zelfs voor dat aanvragers  
maanden moeten wachten op de hen  toegezegde financiële 
bijdrage. Hierdoor kunnen projecten in de problemen komen of 
helemaal niet op het geplande tijdstip uitgevoerd worden.  

In een aantal gevallen kunnen wijkorganisaties zoals Wijkraad of Woonkamer v/d Buurt 
aan de aanvragers het bedrag voorschieten, zodat de geplande activiteit toch door kan 
gaan. Maar ook deze organisaties moeten zich behelpen met beperkte financiële 
middelen en kunnen hierdoor zelf ook in de problemen komen als ze maandenlang op de 
bijdrage moeten wachten. 

Ook worden de leden van de adviesgroep er herhaaldelijk op aangesproken dat het zo 
lang duurt voordat eindelijk een aanvraag uitgekeerd wordt. Dit alles komt het imago van 
Kleur je Wijk niet ten goede!  

De verantwoordelijken bij het Wijkontwikkelingsplan Donderberg en de Gemeente  
moeten stoppen met dit steeds af te doen met personeelsgebrek en/of ziekte van 
medewerkers. Het kan toch niet zo zijn dat bij ziekte van een persoon de hele procedures 
stoppen en door niemand anders opgepikt worden. Dus…WOP en Gemeente, neem je 
verantwoording en laat aanvragers  niet in de kou staan! Het zijn per slot van rekening 
middelen die vrijgemaakt zijn als bewonersbudgetten en ze dienen dan ook ten goede te 
komen aan de bewoners! 

Bert Pansters(lid  adviesraad Kleur je Wijk) 
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ONZE ONTMOETINGSRUIMTE BARBECUE.

En zo ben ik dan toch weer aan het schrijven, want het schijnt dat een ieder die iets van 
Kleur je Wijk krijgt, er ook verplicht iets over in het Wijkblad moet schrijven. Nou ik kan 
me dat als oud redactielid niet herinneren, dat iedereen dat ook deed. Heel soms ja, okay, 
maar toch niet altijd. Ben ik er weer ingetuind.  

Nou ja, bij deze, met liefde, want  
op 23 augustus hadden we dan  
toch maar een prachtig feest en  
dat hadden we zònder die Kleur  
je Wijk subsidie echt niet gekund.  
U had er trouwens ook bij kunnen  
zijn, want de elke Donderberger  
was uitgenodigd, ook één van de  
voorwaarden van het Kleur je  
Wijk comité. Een man/vrouw of  
50/60 deden het wel en die  
vinden allemaal dat u wat gemist  
heeft. Nou waren de weergoden  
ook niet meer van hun stuk te  
krijgen tegen die tijd, dus zoals  
iedereen deze zomer, hadden we enorm mazzel. En dan ziet alles er gelijk ook al een stuk 
feestelijker uit. En oh ja, nog iets,  wat u ook organiseert, geeft het door aan de Wijkraad 
voor op hun site, zodat iedereen het kan checken en voorkomt dat ie op dezelfde dag ook 
iets organiseert. Dat laatste komt nog best vaak voor, dat wel.  

Hoogtepunt bij ons is elk jaar 
weer de echt lams-kebab van 
Hussein, één van onze 
gastheren. Die chartert een 
vriend en heel veel kilo’s 
vlees en maakt dan de 
lekkerste kebab die je ooit 
geproefd hebt. 

En dan onze Disc Jockey 
Sjaak niet te vergeten. Die is 
intussen wereldberoemd, 
heeft ook al op het 
Wijkfeest,een paar weken 
later, gedraaid b.v. 
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Extra attractie is zijn moeder,   
die hij standaard meeneemt  
als ’t effe kan en die kent alle  
liedjes en hupst en walst en  
danst met alles mee, hoe  
hoog haar leeftijd ook is,  
schitterend.  

Wij hadden tegelijk ook de  
onthulling van een nieuwe  
expositie: elke drie maanden  
proberen we een Donder- 
bergse kunstenaar voor het  
voetlicht te krijgen en nu was  
het Cor de Ree senior. Helaas  
een aantal maanden geleden  
overleden op 94 jarige leeftijd. Maar zijn vrouw Trinette van dezelfde leeftijd is er nog 
helemaal en deed de onthulling na een mooi toespraakje van onze gastheer Jos Hilkens.  

Enfin, hoop dat u nu enig idee hebt van welk schoons zich allemaal heeft afgespeeld. Hou 
het in de gaten zodat u volgend jaar ook van de partij kunt zijn! 

© hans vas 
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Na weken van voorbereiding was het woensdag 17 oktober eindelijk zo ver, het eind-
evenement van het ‘Heroes of the Cruyff Courts’ project. Het project heeft als doel 
jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk. Door het organiseren van een 
evenement krijgen de jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  
Dit project wordt begeleid door buurtsportcoach Ka Wah Mok (Sportservice) en 
jongerenwerkster Aukje van Weert (Wel.kom) welke beide opgeleid zijn tot Cruyff Court 
Coach.  

Deze keer was het de beurt aan de ‘heroes’ Beyza, Daily, Mohammed, Jamal, Joey, 
Karolina en Fijgan. Zij hebben twee voetbaltoernooien voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar en 
16 t/m 20 jaar georganiseerd. In totaal hebben er elf teams deelgenomen en freestyler 
Appie el Jackson heeft een gave show gegeven. Door het heerlijke herfstweer waren er 
ook veel toeschouwers gekomen, al met al was het een erg geslaagde dag!  
De winnaars van de toernooien zijn FC Beastboys0475 en team E.T. geworden.

HEROES OF THE CRUYFF COURTS
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Ik hoor je al denken. De Donderböl viert 
toch elk jaar feest. Dat is ook zo, maar dit 
jaar is een bijzonder jaar en dus een 
bijzonder feest. Waarom? Op de 11

de
 van 

de 11
de

 2018 begint de vastelaovend-
vereniging de Donderböl aan haar 44

ste

seizoen.  

Waarom de redactie van het wijkblad 
uitgerekend mij vraagt om hierover te 
schrijven, is wel heel apart. Geboren en 
getogen in Antwerpen en na 40 jaar 
Amsterdam, is carnaval of vastelaovend
zoals het in Limburg genoemd wordt, voor 
mij vreemd. De elfde van de elfde ken ik 
wel. Het is onze trouwdag vele jaren 
geleden en nog langer geleden, het einde 
van de eerste wereldoorlog, en een 
nationale feestdag in België. 

Nico Bleyswijk vertelt mij dat de 11
de

 van 
de 11

de
 hier een andere betekenis heeft. 

Wie is Nico Bleyswijk?  
Een van de mensen die aan de wieg stond 
van de vastelaovendvereniging de 
Donderböl. Hij vertelt in geuren en kleuren 
over de start, de beginjaren, de groei, de 
sleuteloverdracht in het stadhuis, de 
prinsenwagens, de veranderingen en nog 
veel meer. Nico kan het weten want al 
vele jaren is hij lid van de raad van elf, 
actief in verschillende commissies en ere 
raadslid. Dus aan hem kan ik wel het een 
en ander vragen. 

Wat is zo speciaal aan het getal 11? 
Op 11 november om precies 11.11 uur 
begint het carnavalsseizoen. De reden 
voor deze datum ligt bij het getal 11 dat 
als het getal van dwazen en gekken wordt 
gezien. Carnaval, dat oorspronkelijk het 
wegnemen van vlees betekent, is het feest 
van zotheid, spot en uitbundigheid. 

Wat is eigenlijk de betekenis van de 
sleuteloverdracht?  
Met de overhandiging van de stadssleutel 
draagt de burgemeester het gezag tijdens 
de carnavalsdagen over aan prins carnaval. 
Het is een vast ritueel met een symbolische 
betekenis. Gedurende enkele dagen is de 
stad in handen van een nar en zijn gevolg 
en hebben we het niet meer over 
Roermond maar over de Sjtad van Sjtuf (de 
stad van Christoffel). 

Wanneer ziet de vastelaovendvereniging de 
Donderböl het licht? 
Op vastelaovendzondag in 1975 wordt in 
de oude Donderie (waar nu de kinder-
boerderij is) Frans Meisters uitgeroepen tot 
Frans 1 van de toenmalige wijkvereniging 
‘put Don ’67’ met de spreuk: ‘Mit de put 
neet veur sjut’ (met de put niet voor schut). 
Na het feest vraagt een aantal bewoners 
zich af of het mogelijk is om een 
vastelaovendvereniging op de Donderberg 
op te richten. Zo gezegd, zo gedaan. Dus 
gaan ze op zoek naar 12 mannen: 11 voor 
de raad van elf en een vorst. Maar ze zijn er 
nog niet: er is geld nodig en natuurlijk ook 
een naam.  

DE DONDERBÖL VIERT FEEST!!
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Alle bewoners van de Donderberg worden 
via een enveloppe actie uitgenodigd om te 
sponsoren en een naam te verzinnen voor 
de nieuwe vereniging. Van alle inzen-
dingen wordt met meerderheid van 
stemmen de naam Donderböl gekozen. 
Eindelijk is het dan zo ver. Op 11 
november 1975 worden de raad van Elf en 
de vorst in een overvolle nieuwe Donderie 
(niet te verwarren met de huidige 
Donderie, het zalencentrum) verwelkomd.  
Vrij snel krijgt de Donderböl een eigen 
mascotte met als naam Donderpeerke. 
Ieder jaar wordt de pop Donderpeerke in 
de Donderie opgehangen en verdwijnt hij 
op dinsdagavond in zijn kist tot volgend 
jaar. Bonte avonden worden georga-
niseerd, een damesgarde wordt opgericht 
en eigen prinsenwagens worden gebouwd. 
Beginnen de bonte avonden onder de 
vleugels van de Donderböl, in 1983 gaan ze 
verder als zelfstandige stichting onder de 
naam BAS, de Bonte Avond Stichting. 
Jaarlijks brengen ze een wervelende show 
met zang, dans en vooral veel humor. In 
2000 wordt de eerste jeugdprins 
verwelkomd. Vanaf 2015 komen de 
maedjes (meisjes) aan bod en wordt de 
eerste donderkwien (donderkoningin) 
gekozen. 

Voor oud-prinsen is ook een rol weggelegd. 
Zij kunnen toetreden tot de Aad 
Prinsegilde dat jaarlijks het Boerebal 
organiseert. Zin om te dansen? Bij de 
Donderböl ben je van harte welkom in de 
jeugdgarde, middegarde of damesgarde. 
Meer informatie kan je vinden op de 
website www.donderbol.eu. 

Al jaren is de Donderböl een volwaardige 
vastelaovendvereniging waarin veel 
vrijwilligers zich inzetten om alle 
activiteiten tot een succes te maken.Mocht 
je na het lezen van dit artikel de kriebels 
voelen en een bijdrage willen leveren aan 
het voortbestaan van dit culturele erfgoed, 
word dan lid en meld je aan bij één van de 
vele commissies die er inmiddels zijn zoals 
de jeugdcommissie, de technische werk 
commissie en de activiteitencommissie. 
Want vele handen maken het werk licht.  

Dankzij Nico Bleyswijk heb ik kennisge-
maakt met de wondere wereld van de 
vastelaovend. De elfde van de elfde zal 
voor mij nooit meer hetzelfde zijn.  

Aan de vooravond van de start van het 
44

ste
 seizoen wil ik tenslotte idderein eine 

sjoone vastelaovend winse. 
© ida kersten

Café-Zaal  ’t Dörp
Raadhuisstraat 35 

Tel: 0475-323815
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Barbecue Vliegeniersbuurt 2018. 

Beste bewoners van de Donderberg. 

Op 24 mei kwam Hans Vas naar het buurtoverleg  
met de vraag of er weer een barbecue gehouden  
kon worden voor de Vliegeniersbuurt. Om gezond- 
heidsredenen kon Hans de kar niet meer trekken  
en gaf hij het stokje over aan enkele enthousiaste  
jonge dames n.l. Ita, Nicole, Marion en Els.  
Ter ondersteuning hielpen Joep, Kees en Fiel. 

Na enig voorbereidend werk ging de groep flyeren  
om te peilen hoe groot de belangstelling was.  
Men kon kiezen uit vlees, vegetarisch of Halal.  
Er melden zich 35 personen die interesse hadden. 

Om het voor een ieder betaalbaar te houden werd er een aanvraag gedaan bij Kleur je 
Wijk. De Vliegeniersbuurt vulde het bedrag aan, zodat de eigen bijdrage op een bedrag 
van € 3 per persoon zou uitkomen. 

Bij Wel.kom werd gevraagd of de BBQ in het gebouw van Gotcha gehouden kon worden. 
De toestemming werd verleend en de werkgroep kon aan de slag. Bij slager Beulen in 
Melick en de Dost Markt werden de vlees inkopen gedaan. Drank werd bij de plaatselijke 
Lidl en Jan Linders gehaald. 

Op de Burendag van 22 september j.l. is de BBQ  gehouden. De grote zaal van Gotcha 
werd aangekleed voor ontvangst. Het vlees werd gebraden en een ieder kon genieten van 
de heerlijke maaltijd. De sfeer was gezellig en iedereen had het naar zijn zin. 

Op het eind van de avond ging iedereen voldaan naar huis en werd er al gesproken over 
een volgende keer. Met deze succesvolle barbecue hopen we volgend jaar weer meer 
mensen te trekken. 

Iedereen hartelijk dank  
voor de medewerking. 

Namens de werkgroep BBQ. 2018  
Vliegeniersbuurt.  
Ita Hawinkels. 

Om privacyredenen zijn er geen foto’s gemaakt. 

Ook deze 

activiteit werd 

mogelijk 

gemaakt door 

KLEUR JE WIJK
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Leeskring

Wel.kom  zoekt vrijwilligers voor 
de welzijnsdiensten

Uw Nederlands verbeteren door samen met anderen boeken te lezen? Dat kan bij de 
leeskring.  

Deze leeskring 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 aanwezig. 
Kosten: € 4,- per maand. 

Meer informatie 
Güldane Akkaya of Sefika Özuymaz   T   0475 345135  

Of loopt u gerust binnen bij de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14 of de Donderie, 
Donderbergweg 47-49 in Roermond. 

U bent van harte welkom! 

Welzijnsorganisatie Wel.kom biedt in 
Roermond verschillende diensten aan met 
de hulp van vele vrijwilligers, waaronder 
huisbezoeken aan senioren, hulp aan 
inwoners bij het op orde brengen van de 
administratie en bij het uitvoeren van kleine 
klussen. Wel.kom zoekt vrijwilligers die zich 
met hart en ziel willen inzetten voor deze 
groep mensen. Alle vrijwilligers worden 
begeleid door een professional van 
Wel.kom en krijgen deskundigheids-
trainingen aangeboden om de taken zo 
goed en zorgvuldig mogelijk te kunnen 
uitvoeren. 

 Hulp bij administratie
Door omstandigheden kunnen sommige 
mensen niet meer zelf hun administratie 
doen. Vrijwilligers van Wel.kom helpen deze 
mensen en brengen de administratie weer 
op orde. 

 Hulp bij kleine klussen 
Door omstandigheden hebben sommige 
mensen hulp nodig bij het uitvoeren van 
klussen. Vrijwilligers van Wel.kom helpen 
deze mensen en voeren kleine klussen uit in 
en om huis. 

 De vrijwillige seniorenadviseur
Veel senioren hebben behoefte aan goede 
informatie zodat zij, als het nodig is, de juiste 
keuze kunnen maken in hulp- en 
dienstverlening. De seniorenadviseur is een 
deskundige vrijwilliger die is opgeleid om de 
senior te informeren over de diverse 
mogelijkheden in de buurt.  

Meer informatie 
Seniorenwerk Wel.kom 
T  0475 34 51 35  
E seniorenwerkroermond@welkom.nu
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Enthousiaste vrijwilligers 
Gevraagd voor SUPPORT

Meestal gaat het goed in gezinnen met 
kinderen, maar er zijn ook situaties 
waarbij een gezin uit balans raakt. 
Bijvoorbeeld door spanningen, weinig 
sociale contacten of door taalproblemen. 
In zo’n situatie heeft een gezin een 
helpende hand nodig.  

SUPPORT is een programma dat 
emotionele ondersteuning, praktische hulp 
en vriendschap biedt aan ouders met 
kinderen t/m 12 jaar. De vrijwilligers van 
SUPPORT gaan wekelijks bij een gezin op 
bezoek om deze steun te bieden. 

De gezinnen die gebruikmaken van 
SUPPORT hebben een maatje nodig om op 
terug te vallen en aan wie het gezin om 
raad kan vragen en zorgen mee kan delen. 

De vraag naar een SUPPORT-maatje is 
groeiende, vandaar dat SUPPORT op zoek 
is naar vrijwilligers.  

Wilt u die helpende hand bieden?  
Wilt u tijd vrijmaken om een dagdeel per 
week een gezin te bezoeken, om samen 
met de kinderen iets te doen, of te helpen 
met praktische zaken? 

Als vrijwilliger krijgt u hiervoor terug een 
voorbereidende training, begeleiding en 
deskundigheidsbevordering, contact met 
andere vrijwilligers en voldoening! 

Een goede ‘klik’ tussen vrijwilliger en gezin 
vinden wij heel belangrijk. Wij kijken 
daarom zorgvuldig naar een juiste match 
tussen beiden.  

Meer informatie 
Sefika Özuymaz, Eefje ten Haken of 
Monique Seuren 
T  0475 345135  
E  supportroermond@welkom.nu 



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

Menu’s November - December

Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht

Dinsdag  
13 november

Champignonsoep 
Goulash met 
aarappelpuree 

Fruitcoctail met 
slagroom 

Dinsdag  
27 november 

Preisoep 
Zuurkoolschotel met 
beenham 

Gevulde flensjes 

Dinsdag  11 dec.  & 
Donderdag 13 dec.

Kerstdiner Keuze uit 2 menu’s 
(menu’s in woonkamer)

Kosten € 10,- p.p.
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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!! 

MAXIMAAL 14 PERSONEN 
vol=vol

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 



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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Zaterdag 15 december a.s.
13:00 t/m 17:00 uur 

Mozartstraat 117 
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WOORDZOEKER!! 
Deze keer weer eens een woordzoeker. De oplossing met vermelding van naam en 

adres uiterlijk 7 december 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  
ZWEEDSE PUZZEL  

nr. 113 

Onder de goede oplossingen is 
een winnaar uitgeloot.  

De winnaar van deze puzzel 
is…

F. Hoeberichts 

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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MEER DAN LEZEN ALLEEN 

Voor al uw:  

boeken, tijdschriften, 

wenskaarten, 

kantoorartikelen en 

kansspelen

Winkel Centrum Donderberg 

Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  

ZIEL(ig) 
Een mooie kleine groene sprinkhaan 
landde op onze galerij, 
Een paar uur later zat hij er nog, dat 
maakte mij bedroefd en blij; 
Want de buren trappen ze allemaal dood, 
als ze bij ons langs marcheren, 
Vlindertjes, motjes, kevertjes, spinnetjes, 
alles moet weg dames en heren…. 

Maar de volgende dag zat hij er nog en 
normaal zet ik ze dan over het hek,  
Dan vliegen ze de lonkende vrijheid in en 
denken “die is stapelgek”; 
Maar de  buren waren op vakantie, dus ik 
dacht ik geef hem een kans, 
Vier dagen later was er niets veranderd en 
ik haalde hem uit die trance. 

Ik zag onmiddellijk dat ie niet vloog, maar 
als een baksteen viel hij omlaag 
Hij was bij mijn voordeur gestorven, 
waarom precies daar, was de vraag… 
Expres bij mijn huis, als een speciale plek, 
die door hem was uitverkoren, 
Of was het de vroege morgenzon daar, die 
hem had kunnen bekoren? 

Hallo doe effe normaal zeg ik dan, we gaan 
er geen drama van maken, 
Maar toch denk ik dat ’t allerallerkleinste,  
je net zo hard kan raken 
Als het grootste wat zo vol betekenis lijkt 
en misschien zelfs dat ook niet, 
Op een grens waar alles zich samenpakt, 
tussen vreugde en verdriet. 

Hans! 
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John is jaren internationale vrachtwagen- 
chauffeur geweest. Galina komt uit  
Rusland waar ze 25 jaar afdelingschef  
Handel & Economie was van de stad  
Krasnojarsk Krai in Siberië, een stad die  
10 x groter is dan Amsterdam. Drie jaar  
geleden zijn ze samen begonnen met de  
verkoop van e-sigaretten op de vrijmarkt  
in Brunssum. Maar na tweeënhalf jaar  
Brunssum wilde ze wat anders, dus  
waarom niet op de vrijdag op de  
Weekmarkt Donderberg? 

John en Galina verkopen een zeer  
uitgebreid assortiment e-sigaretten.  
Sinds kort hebben ze daar het merk  
BANDZ aan toegevoegd, een Italiaanse  
wereldspeler van formaat. De Italianen  
zijn kunstenaars in smaken, denk aan  
hun befaamde ijssalons. Dus wederom  
ook voor de e-sigaret de beste kwaliteit  
voor de laagste prijzen.

Naast hun plek op de Weekmarkt Donderberg hebben John en Galina een winkel aan huis, 
in Maasniel op Beatrixlaan 13. Die winkel is zeven dagen per week geopend van 10.00 tot 
22.00u. Daar verkopen ze niet alleen de e-sigaret maar de winkel heeft zoveel meer. 
Natuurlijk kan John niet alles meenemen naar de markt op vrijdag maar bestellen of 
ophalen in Maasniel is geen probleem. Zo heeft hij ook de beroemde druppels CBD. Deze 
worden wel alleen in Nederland besteld zodat hij a) de garantie heeft en b) weet dat het 
verantwoord is. Zo zie je op de toonbank dan ook het allernieuwste boek ‘Gezond met 
CBD’ staan met heel veel info. 

Maar hij zegt zelf: “Ik ben geen dokter, de verantwoording ligt bij de mensen zelf. Ik wil 
graag alle vragen beantwoorden maar ik kan geen diagnose stellen. Het is pure verkoop. 
En als verkoper ben ik veel bezig met ‘netwerken’. Zo heb ik contacten in Duitsland/Italië 
en Rusland en kan ik mensen helpen die daar bijvoorbeeld in contact willen komen met 
andere mensen zodat ze hun handel naar die landen kunnen uitbreiden… Bijvoorbeeld als 
iemand Hollandse kaas wil maken dan breng ik de mensen samen.” Hun slogan is dan ook: 
"Het is tenslotte uw gezondheid, en daar waken wij over." 
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EEN BERUCHTE KINDERMIDDAG. 

Er zou een kinderfilm worden vertoond.  
In die dagen was er nog geen beamer of  
een Dvd-speler, dus het werd een diatafel  
en scherm en er werd een filmprojector  
gehuurd. Op een tafel had ik rijen plastic  
bekertjes klaar staan. Die zou ik gracieus met een fles per rijtje heel vlot vullen. Dat had ik 
dus niet moeten doen. Gelijk de eerste rij over de vloer. En cola plakt, dat wil je niet 
weten. Iedereen liep er doorheen en kreeg plak voeten. Ik kreeg gewoon de slappe lach. 
Zo komisch. De chips waren direct uitverkocht en die werden met handen vol naar binnen 
gewerkt. Of ze drie dagen niet hadden gegeten. 
Voordat de film begon riep ik “jongens wie moet er nog plassen?” Nou, iedereen en 
allemaal tegelijk. Dat werd dus duwen trekken en knijpen. En altijd eentje aan het janken. 
Toen iedereen weer op zijn stoel zat miste ik er een. Ik vroeg waar hij was. “oh”riepen ze. 
“die zit nog te sjiete”. Dus daar maar even op gewacht. Maar toen de film begon, bleven 
ze onrustig. Een vrijwilliger genaamd Jan, een rasechte vrachtwagenchauffeur was het 
spuug zat. Hij ging voor het doek staan en brulde “En nou allemaal je bek dicht, heppie dat 
goed begrepe?” Wij schrokken ons wild en de jeugd ook maar het werkte wel. Nog nooit 
zo rustig geweest. 
Toen de film afgelopen was gingen de kinderen op plakvoeten naar huis. Ik kon de hele 
zaal dweilen en de lege chip zakjes achter de gordijnen weg halen. En overal plakte 
kauwgom. Ik kwam gesloopt thuis. 

KOUD BUFFET. 
We wilden onszelf wel een kietelen. We hadden als 
vrijwilligers zo hard gewerkt dus we vonden dat we wel 
iets leuks hadden verdiend. We gingen vergaderen en 
het zou een koud buffet worden met stokbrood. Ik wist
 een traiteur op de Neerstraat. Die man had zulke 
lekkere gerechten. Joop zei, ”dat lust ik niet”. Op de 
vraag wat lust je dan wel, antwoorden hij “biefstuk,  
boontjes en gebakken aardappelen”. Dat werd er voor  

Joop bij besteld. ‘s Avonds werd alles keurig bezorgd. In de Donderie was toen geen oven 
of magnetron. Ik schoof het bij Joop op zijn bordje. Toen hij begon te eten riep hij “dit is 
hartstikke koud”!”Ja Joop, we kregen toch een koud buffet. Hij vond het niet zo leuk, maar 
ik ben vergeten of zijn vrouw het thuis even heeft opgewarmd. Maar wij hebben gesmuld 
en het vat moest toch leeg. 

Nog eenmaal de 
“Oude Donderie” 
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KIENDRAMA. 

De afroeper was verhinderd. Of mijn man kon invallen.  
Tuurlijk! Ik liep in de bediening en keek mijn ogen uit.  
Mensen hebben zo hun vaste rituelen om het geluk af  
te dwingen. Beeldjes, lintjes, poppetjes en kruisjes.  
Alles werd geaaid, geknuffeld, gekust of overheen  
gestreken. Tijden het kienen mocht je niet bedienen  
want dit werkte storend. Ook moesten wij muisstil  
zijn achter de tap. Toen mijn man begon met afroepen  
van de eerste getallen ging het prima. Tot de dubbel e 
getallen aan de beurt kwamen. Hij riep acht en prompt  
riep er iemand kien, en hij ging verder met tachtig.  
Hij bedoelde dus achtentachtig. Grote consternatie. Iedereen boos. De nummers moesten 
opnieuw afgeroepen worden. De kaarten weer op zijn plek en de centen of knopen erop! 
En van schrik moest iedereen wat drinken. En daar begon weer het ritueel van knuffelen, 
aaien enz. En het gebeurde nog een keer. Twee KIEN en veertig. Hij bedoelde twee en 
veertig. Ik stond me dood te schamen. Je begrijpt het wel, ze hebben hem nooit meer 
teruggevraagd. Ze hadden hem liever achter de tap. 

KIEN GELUK. 

April 1975 was ik hoog zwanger. Ik wilde nog wel een paar keer op de kien middag 
bedienen. Wij moesten de tafels een stuk verschuiven, anders kon ik er niet langs. Ik was 
zo dik, ik kon de koffie op mijn buik uitserveren. Iedereen was erg lief voor mij. Ik kreeg 
van lieve oma’s allemaal goede raad. Iemand zei “met een punt buik wordt het een meisje 
en draag je breed, wordt het een jongentje”. 
Volgens mij leek het wel een tweeling. Een naar voren en de andere in de breedte. Eind 
april werd Stefan geboren. Dat is inmiddels drieënveertig jaar geleden. Ik woon al heel 
veel jaren op de Donderberg en heb veel lefgozertjes en giechel meiden zien opgroeien. 
Dat werden brave ouders en grootouders. Is het toch nog goed gekomen. 

Met nostalgische groet, 

Bams Kets



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 
22/23 december 2018 

Kopij inleveren t/m  
07 december 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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