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Hier is het dan!! 

Voor u ligt het laatste wijkblad dat door de Stichting Wijkblad 
Donderberg wordt uitgegeven. 

Komt er nu een einde aan het blad? Zeker niet!!  

De Wijkraad Donderberg gaat het stokje overnemen en zal vanaf 
2019 het maken en uitgeven van Donderberg Wijkblad  met een 
frisse nieuwe redactie voortzetten. 

Voor de Donderbergers hopen we dat het wijkblad op dezelfde voet 
door kan gaan met het verspreiden van nieuws en verenigings-
informatie uit de wijk. 

Wij wensen de nieuwe redactie dan ook veel succes en we hopen dat 
de wijkbewoners nog lang van het wijkblad kunnen genieten!! 

Rest ons nog alle medewerkers, sponsors en adverteerders te 
bedanken voor hun jarenlange inzet en ondersteuning. Zonder hen 
zou het niet mogelijk zijn geweest het wijkblad Donderberg uit te 
brengen. 

Bestuur Stichting  
Wijkblad Donderberg 
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De Limburg Light Run, het Roermonds 
Wijkvoetbal Kampioenschap, de 
zomeravond sportactiviteiten; zomaar 
een aantal voorbeelden van activiteiten 
die wij gedurende het jaar organiseren 
voor jeugdigen en volwassenen in 
Roermond. Elke activiteit helpen 
enthousiaste vrijwilligers ons bij de 
uitvoering. Ben jij 16 jaar of ouder, 
sportief en vind je het leuk om samen te 
werken met anderen of wil je graag 
ervaring op doen in het begeleiden van 
(sport)activiteiten? Dan zijn we op zoek 
naar jou! 

Wat ga je doen?  
Als vrijwilliger help je mee met de 
activiteiten waar je zelf voor inschrijft. Dit 
is onder andere het begeleiden van 
kinderen bij verschillende sport en spel 
activiteiten in de sporthal of in de wijk. 
Maar ook het voorbereiden, opruimen en 
het begeleiden van activiteiten in het 
zwembad tijdens vakanties. We werken 
met verschillende doelgroepen zoals 
kinderen, jongeren, volwassenen en 
mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. 

Voor jouw inzet ontvang je een vrijwilligers-
vergoeding. Daarnaast krijg je spaarpunten 
voor elk uur dat je werkt. Deze punten kan 
je inzetten voor leuke extra’s, zoals een 
bioscoopbon, cadeaubon naar keuze of een 
dag ticket van een festival in omgeving 
Roermond

Wat kun je van ons verwachten: 
- Professionele begeleiding van jou als  
  vrijwilliger; 
- Een vrijwilligersvergoeding; 
- Sparen voor leuke extra’s (bijvoorbeeld  
  een dagticket Solar); 
- Een jaarlijkse sportieve afsluiting met  
  BBQ. 

Wat verwachten we van jou: 
- Een sportieve en enthousiaste inzet; 
- Nakomen van afspraken en regels; 
- Plezier bij het meehelpen; 
- Minimale leeftijd is 16. 

Ben je enthousiast geworden of wil je wat 
meer informatie? Stuur een mail naar  
vrijwilligerssportenbewegen@roermond.nl,  
dan nemen we contact met je op om eens 
kennis te maken. 

Sportservice Roermond is op zoek naar jou!
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INFORMATIE OF VERHUUR: 

Danny Thuyns : tel. 06-28669882 

Jan Koolen  : tel. 06-10792907 

Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 

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

Dinsdag 27 november j.l. heeft voor 2018 de laatste bijeenkomst  
van het BOC (Bewonersoverleg Componistenbuurt) plaatsgevonden.  
Er werden diverse aandachtspunten behandeld zoals:  

 Resultaat van de wijkschouwing  
Het resultaat van de gevraagde aanpassing werd aan de  
leden bekendgemaakt. Voor de meesten was het resultaat  
bevredigend. 

 Overbewoning panden  in de buurt 
Steeds meer panden die leeg komen worden opgekocht en gebruikt voor het 
onderbrengen van arbeidsmigranten. Dit resulteert maar al te vaak tot over-
bewoning en overlast in de buurt. Tot ergernis van de omwonenden van deze 
panden. Als hier geen aandacht aan wordt besteed, wordt het alleen maar erger!! 

 Renovatie 116 laagbouwwoningen 
Er bereiken de leden van het bewonersoverleg herhaaldelijk klachten over de 
tijdens de renovatie aangebrachte wijzigingen. Tevens menen een aantal huurders 
dat ze niet goed voorgelicht zijn  over het eventueel plaatsen van zonnepanelen op 
de woningen.  Huiseigenaren zeggen dat ze niet benaderd zijn om eventueel mee 
te liften met de aanpassingen.

 A73 terrein 
Het schijnt dat het parkje, dat voor de buurt aangelegd zou worden, er niet komt. 
Het terrein voor de trainingen en wedstrijden van de Roermond Rangers is wel 
aangelegd en wordt ook al gebruikt. De BOC leden vinden het vreemd dat zij, 
hoewel het idee vanuit het bewoners-overleg is ontstaan, helemaal buitenspel zijn 
gezet en niet meer bij het verdere verloop worden betrokken.

 Preventieteam
Het preventieteam bestaat momenteel uit 9 vrijwilligers die 4 dagen in de week 
hun ronde maken in de Componistenbuurt en Vliegeniersbuurt. Bewoners reageren 
doorgaans  positief op de teamleden. Eigenlijk zouden er enkele mensen bij 
moeten komen zodat er meer gerouleerd kan worden. Het is ook frappant dat, 
hoewel er ook in de Vliegeniersbuurt gelopen wordt, er vanuit deze buurt tot op 
heden geen enkele vrijwilliger zich heeft aangemeld.



7

Het bewonersoverleg had voor deze laatste bijeenkomst van 2018 wethouder Rens Evers 
uitgenodigd. Men wilde graag kennismaken met de wethouder die wijkontwikkeling in zijn 
portefeuille heeft en eens met hem van gedachte wisselen over de positie van de 
Componistenbuurt in het Wijkontwikkelingsplan Donderberg. Helaas heeft hij zonder 
enige verdere communicatie verstek laten gaan. Dit tot ongenoegen van de aanwezige 
leden.

Bij allen begint langzaam het besef te groeien dat de Componistenbuurt het onder-
geschoven kindje van het Wijkontwikkelingsplan gaat worden. Schijnbaar ligt de prioriteit 
van de partners in de wijkontwikkeling bij het centrumgebied en de Sterrenberg.  

Het gaat alleen maar bergafwaarts met de buurt en men is er van overtuigd dat de buurt, 
hoewel er eerst een opleving is geconstateerd, momenteel weer afgegeleden is naar het 
niveau van 10 jaar geleden. Als deze trend zich doorzet glijdt de buurt echt af naar de 
bedenkelijke status “achterbuurt”. Deze negatieve ontwikkeling schijnt niet door te 
dringen bij de wijkontwikkelingspartners. Het BOC vraagt zich dan ook af of het nog wel 
zin heeft om een bewonersoverleg overeind te houden, waarvan de leden ondanks hun 
inzet niet of nauwelijks gehoor vinden bij de professionals. 

© Bewonersoverleg Componistenbuurt 

MEER DAN LEZEN ALLEEN 

Voor al uw:  

boeken, tijdschriften, 

wenskaarten, 

kantoorartikelen en 

kansspelen

Winkel Centrum Donderberg 

Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  
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Vandaag heb ik een gesprek met de stille kracht achter  
het wijkblad van de Donderberg: Bert Pansters.  
Net op tijd want deze maand stopt Bert met zijn jaren- 
lange inzet voor ons wijkblad dat uniek is in zijn soort.  

Vóór we stilstaan bij de geschiedenis van het wijkblad  
neem ik u mee naar de tijd dat Bert nog een kleine Bert  
was en samen met zijn vriendjes de buurt regelmatig  
trakteerde op kattenkwaad. Vrij snel na de geboorte  
van Bert op 15 november 1947 in het centrum van  
Roermond, verhuist het gezin naar het Veld en vervol- 
gens naar de Venlose weg. “Eigenlijk heb ik een leuke  
jeugd gehad. Samen met mijn vriendjes konden we naar  
hartenlust ravotten en soms verdwenen er ook wel eens  
appeltjes en noten van de veiling. Mijn vriendjes van toen zijn nog steeds mijn vrienden.  
Toen ik ouder werd, heb ik samen met hen mij uitgeleefd in het uitgaansleven van Roermond 
en ben ik verliefd geworden op mijn toekomstige vrouw, Marianne”.

Naast plezier maken, moet er natuurlijk ook gewerkt worden. Zijn eerste baan is bij 
Verstappen, een groothandel in levensmiddelen. “Voor mij was dat een leuke baan, vooral het 
contact met de winkeliers. Ik verdiende 400 gulden en ik was tevreden. Toen ik trouwde in 
1969 met Marianne wilde ik wel opslag. Dat lukte niet. Op advies van mijn schoonvader 
solliciteerde ik en werd ik aangenomen bij de PLEM (Provinciale Limburgse Elektriciteit 
Maatschappij). Het hele ontwikkelingsproces van PLEM via een fusie met Limagas tot Mega 
Limburg en uiteindelijk tot de huidige bedrijven Essent en Enexis heb ik meegemaakt. In 
verschillende functies heb ik er met veel plezier gewerkt tot mijn pensionering in 2012”. 

Stop, ik ga te snel. Ik schrijf al over zijn pensioen en hij is nog maar net getrouwd. Dus even de 
film terugdraaien. 

Kort na hun huwelijk, zo’n 49 jaar geleden, gaan Bert en Marianne wonen in een flat in 
Eigenhaard. Met hun twee jonge kinderen, Barry en Danny, is de flat snel te klein en stappen ze 
over naar een woning in de Componistenbuurt. In de woning hebben ze het met hun viertjes 
erg naar hun zin tot het noodlot toeslaat. In 1979 wordt bij Barry, hun oudste zoon, een 
hersentumor ontdekt. Er volgt een ingrijpende operatie en een verblijf van 4 maanden in het 
De Wever ziekenhuis in Heerlen.  

“Het was een emotionele periode, vertelt Bert. We hadden toen nog geen auto. Maar een van 
mijn vrienden bracht mij elke dag naar het ziekenhuis. Dat noem ik nog eens vriendschap. Na 
een lange revalidatieperiode thuis kan Barry terug naar school. 

Toch verliezen we alle hoop op een definitieve genezing als enkele jaren later Barry weer ziek 
wordt. Voor ons allen was het een moeilijke periode, maar vooral voor Marianne.  
Ik was overdag naar mijn werk. Zij heeft hem thuis verzorgd tot zijn dood in 1984. Nog steeds 
ga ik elke week naar het kerkhof. Ik brand een kaarsje en verzorg zijn graf en de andere 
familiegraven. Het is goed zo”. 

Ontmoetingen(20) Bert Pansters
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Het wordt even stil. Ik denk:” Wat moet ik nu nog vragen aan een man die zo juist de meest 
heftige gebeurtenis uit zijn leven aan mij heeft verteld?”. Toch pakken we de draad weer op. 
Dat wil Bert ook graag want hij is nog lang niet uitverteld. 

“Je zal het misschien niet willen geloven, Ida, maar eigenlijk heb ik nooit veel interesse in het 
vrijwilligerswerk gehad. Tot ik, 20 jaar geleden werd aangesproken door Karel Linnartz, op een 
informatie avond van Wonen Zuid over de eerste renovatie van de woningen in de 
Componistenbuurt. Hij vroeg of ik geen lid wilde worden van de bewonersgroep. Van het een 
kwam het ander. Moeten we geen maandblad hebben van de Componistenbuurt? Wil jij dat 
niet doen, Bert? In 2005 vroeg de wijkraad: wil je niet een blad maken voor de hele wijk? Dat 
wilde ik wel en meer.  

Lid worden van wijkraad zodat ik mee kon denken over de ontwikkelingen in de wijk. Van 2013 
tot 2016 ben ik voorzitter geweest van de wijkraad. Onder mijn voorzitterschap zijn vele 
burgerinitiatieven gerealiseerd zoals de examentraining, de ontmoetingsruimte, de 
Woonzorgbrigade, welkom in de wijk enz.”. 

Even terug naar de geboorte van het wijkblad Donderberg in 2005. Omdat de redactie 
volledige zeggenschap wil over de inhoud wordt in 2007 door hen besloten om het wijkblad in 
eigen beheer uit te geven. De Stichting Wijkblad Donderberg is dan een feit. Maar een wijkblad 
komt zo maar niet uit de lucht vallen. Er moet hard gewerkt worden door velen onder wie Bert. 
Dat harde werken levert een prachtig resultaat: een kleurrijk verzorgd wijkblad waarin alles te 
vinden is over het wel en wee van de Donderberg en nog veel meer. In 2018 bestaat het 
wijkblad 13 jaar en nu in december wordt het 115de nummer uitgebracht. 

Waarom stop je dan Bert? 
Bert aarzelt. Ik hoor hem denken: Ja, waarom stop ik eigenlijk? 
“Hiervoor zijn drie redenen. In de eerste plaats vind ik het tijd om een beetje te gaan 
afbouwen. Ik ben al jaren bezig om mijn huis op te knappen. Daarvoor heb ik nu te weinig tijd. 
Verder is het vertrek van Hans Vas een behoorlijk verlies voor de inhoud van het wijkblad. Hij 
zorgde voor veel leuke artikelen en gedichten. Tenslotte is er nog de financiële onduidelijkheid 
en onzekerheid over de toekomst van het wijkblad. Als de financiële bijdrage van de gemeente 
dan wel het WOP (Wijkontwikkelingsplan) minder wordt of verdwijnt, dan is het niet meer 
mogelijk om een wijkblad zoals we dat nu kennen, uit te brengen”.

Vind je het niet spijtig om te stoppen met het wijkblad? 
“Ja en nee. Ja, omdat het toch een mooi product is van en voor de bewoners van de 
Donderberg. Nee, omdat ik dan meer tijd heb voor het opknappen van mijn huis en andere 
activiteiten op de Donderberg en daarbuiten.” 

Het is duidelijk voor mij. Bert gaat voorlopig niet verhuizen en hij zal nog lang actief blijven in 
de bewonersgroep van de Componistenbuurt, in het Buurt Preventieteam Donderberg en in 
nog veel meer initiatieven. 

© ida kersten
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We zijn nooit uitgeleerd op dit onder-
maanse. Als je dacht dat je na 70 jaar wat 
wijzer was, ben je tegelijkertijd alweer een 
illusie rijker.  

De afgelopen week b.v. was een top-week 
op alle fronten. Nou ja, allez… er is altijd wel 
wat natuurlijk. Of hoort u ook tot die “Alles 
goed?”-roepers? Mijn God denk ik dan, àlles 
is nooit helemaal goed. Overal is wat en 
altijd. Ik antwoord wel met JA HOOR 
meestal, want tsja… Zwaar op de hand moet 
het leven in elk geval niet zijn, het is al lastig 
genoeg vaak, laten we het in godsnaam 
luchtig houden. Goed: TOP dus die week. En 
middenin dat feest spuide ik dat naar een 
goeie vriend van me per mail plus dat ik 
gelijk gekscherend reageerde op een mail 
van hem, met wat steken onder water. We 
zijn tenslotte vrienden en dat kan dan. 
Sterker nog: het is vaak het bewijs van die 
goeie vriendschap als je veel gekheid met 
elkaar kunt maken. Komt er een antwoord 
van hem wat totaal averechts was. ALLES in 
mijn mailtje had hem geraakt op gevoelige 
plekken en hij was erover aan het tobben 
geslagen. Ik was totaal verbijsterd. Hoe iets 
volslagen niet kan overkomen. Er zat niks 
anders op dan onmiddellijk m’n excuses 
aanbieden en zeggen dat dit absoluut zo niet 
bedoeld was etc. Nou hier kon menig 
ervaringsdeskundige z’n hart aan ophalen. 
Hebt u trouwens al kennis gemaakt met deze 
wijsgeren? Kan bijna niet anders want je 
komt ze overal tegen vandaag de dag. Als 
een soort praktijkondersteuners van… 
psycholoog, psychiater, dokter, noem maar 
op. Het lijkt HET nieuwe geneesmiddel. 

In de Donderie waar wij zitten met de 
Ontmoetingsruimte wemelt het ervan. Voor 
mij ligt het op één lijn met alle zelfhulp-
groepen die worden aangeboden. Mijn 
collega in de Donderie begint er nu ook 

eentje. Gratis voor niks, u kunt zo instromen 
en u hoeft geen indicatie van wat ook te 
hebben. Fiks in de knoop zitten met jezelf of 
een boordevolle rugzak of gewoon het idee 
dat het wel ’s goed voor je zou kunnen zijn, is 
genoeg.  

Dan…Ik stoom gelijk even door, is er ook al 
een aantal jaren op de Donderberg een 
cursus waar elke vrijwilliger aan kan meedoen 
die eerst “Ondek je Wij(k)kracht” heette en 
dit jaar iets van “Ik in de Wijk“ of zo. Een 
aantal vrijwilligers-collega’s deed hem al en 
vertelden mij enthousiast dat ik dit niet 
mocht missen: “een cadeautje voor jezelf”.  

Lieve mensen het is aan mij allemaal niet 
besteed helaas. Dus ik zeg er al jaren nee 
tegen. Nu echter gingen mijn twee collega’s in 
de coördinatie het doen en als team building 
zag ik het wel zitten dus kom op, niet te 
flauw, ik ga mee. Na drie lessen ben ik 
uitgestapt. Nou ben ik zo langzamerhand 
berucht dat ik aan de dingen snuffel, ze 
probeer en dan er weer mee stop. Sommigen 
vinden dat een kwalijke zaak. Nou over 
ervaring gesproken. Wat is er mis aan ergens 
ervaring opdoen en dan weet je of het al dan 
niet jouw ding is? 

Okay, nog meer? Nou nee dat is voorlopig het 
hele verhaal, wat  begon bij dat misverstand 
door mijn goeie vriend en eindigt bij deze 
cursus. Laten we in godsnaam accepteren dat 
er best veel mensen zijn, waarvan ik er eentje 
ben, voor wie dit alles helemaal niks is. 
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Het is als de yoga die ik doe en die ik zo’n 40 
jaar geleden begon, strikt volgens het boekje. 
Gevolg: jarenlang zwaar depressief. Intussen 
doe ik dezelfde yoga nog met veel genoegen, 
zou niet zonder kunnen, maar niks volgens 
het boekje. Ik doe alles fout wat dat betreft. 
Bij dergelijke levens-cursussen, of bij de 
ervaringswetenschappers, mag je ook nooit 
meer zeggen dat je iets MOET of dingen 
invullen voor een ander. Nou ik doe niet 
anders. Heerlijk.  

Zo moet ik nu van mezelf dit stukje schrijven 
en vul al in dat u het waarschijnlijk helemaal 
niks vindt allemaal. Ik noem maar wat. 
Roddelen mag ook niet. Nou een dag niet 
geroddeld is een dag niet geleefd. Hoe wil je 
een Ontmoetingsruimte draaien zonder te 
roddelen? 

Ervaringsdeskundigen komen dan ook NOOIT 
bij ons op de koffie. Want ze zouden letterlijk 
dan op de koffie komen denk ik. Ik wil wat 
duidelijk maken in dit stukje zonder teveel uit 
te wijden, maar intussen wordt het stuk 
natuurlijk toch al veels te lang. Maar één 
geruststelling: dit speelt zich af op alle 
niveaus. 

De grote mevrouw die mijn yoga leidt had 
eens een ontmoeting met een hoge ome uit 
de Himalayas. De sfeer was super spiritueel 
bij het paradijselijke af geweest. Hoort ze 
later dat die man het als afgrijselijk had 
ervaren: één en al vijandigheid. En op ons 
niveau dan weer: we DENKEN dat we het 
goed doen… Maar de realiteit… 

Zo mag je bij ons in de Ontmoetingsruimte 
ook alle talen spreken. Mens dat is een rel 
vaak! En wat denken “ze” wel: Nederlands 
zullen ze spreken en verder niks. Prima , 
behalve dan bij ons. “Het lijkt wel een 
commune” hoor je dan weer. 

Intussen is het leven in al z’n voortden-
derende ontregeligheid alweer een half uur 
verder gebold sinds ik dit stukje begon. Wat 
wil ik nou eigenlijk zeggen? Mijn vader en 
moeder zijn vaak mee naar India geweest. Ze 
deden geen yoga en ze spraken geen Engels 
maar ze vonden het prachtig: ik heb zelden 
twee mensen gezien die zó op hun plaats 
waren daar, keer op keer. 

Lieve mensen ik vind niet dat het leven een 
cursus is of waarvan de handleiding ergens in 
een boekje staat. Het kolkt en bruist aan alle 
kanten en zelfs op de stille momenten 
is het nog een stilte en een vrede die onze 
verzonnen rust en ontspanning (waarvan ik 
alleen maar in een kramp raak) overstijgt. 
Het dagelijks leven is eigenlijk één grote 
valkuil waarin we elkaar vrolijk een hand 
kunnen reiken/bijstaan, maar meer niet. 
Zoveel groter dan onze verzinsels hoe goed 
bedoeld ook. En of we dan “in onze kracht 
staan” – zoals dat om de haverklap wordt 
geroepen - , er pal naast, of de zwakste 
schakel zijn, in of uit onze diverse comfort-
zônes komend of niet, MENS….  

Ontmoetingsruimtes beoordelen op het 
aantal mensen dat er gemiddeld komen is 
ook zoiets wat in dit rijtje hoort.  

De werkelijkheid vind je niet in schema’s. Die 
glipt overal doorheen. Anders zou het een 
gevangenis zijn. Het leven is één grote 
ontmoetings RUIM te. Alles is altijd te eng. 
Ook dit stukje tenslotte.  

Er is altijd zóveel MEER. Boy wat een 
gewazel… Nou ja… DANK dat u mij de ruimte 
gaf. 

© hans vas
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Daar ben ik weer…… 

Ondertussen kennen jullie mij misschien. Ik woon in Herten maar kom graag bij Maximina 
op de Donderberg. Om te kijken wat daar allemaal gebeurt en om de bewoners van de 
Donderberg daarover te informeren. Vandaag, 30 november ga ik naar de leesles van 
Maximina. Ik ben benieuwd……. 

Al  3 jaar leesles 

Jet en Miep werken ruim 3 jaar enthousiast en vrijwillig aan de spreek- en leeslessen bij 
Maximina. Vandaag mocht ik een dagje meekijken bij de spreeklessen niveau A1-A2 (de 
gevorderden groep van Jet) en bij de minder vergevorderden waar ook analfabeten bij 
zitten die voor het eerst in contact komen met lezen en schrijven, kortweg “de groep van 
Miep”. 
Taaleducatie is vooral belangrijk onder vrouwen met een taalachterstand om de wereld 
om hun heen beter te  begrijpen.   

Café-Zaal  ’t Dörp
Raadhuisstraat 35 

Tel: 0475-323815
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Er is een duidelijk verschil merkbaar tussen de twee groepen qua niveau. Miep, met heel 
veel ervaring in het onderwijs leert analfabeten vrouwen lezen, hun uitspraak te 
verbeteren en hun woordenschat te vergroten. 

Hoe hard de vrouwen ook werken, de opdrachten blijven moeilijk. Teksten worden vaak 
niet goed begrepen. Gelukkig kan er wel gelachen worden om foute zinnen. De sfeer in de 
lessen is heel goed. Dat vinden de vrouwen en de docenten heel belangrijk.   

De groep van Jet 
Als de vrouwen genoeg bij Miep hebben geleerd kunnen ze doorstromen naar de 
gevorderden, “de groep van Jet”. Liping, uit China afkomstig, is aan het begin van dit jaar 
doorgestroomd naar de groep van Jet. “In eerste instantie kwam ze timide en verlegen 
over. Tijdens de lessen verdween dit en was ze ontspannen deel aan het nemen.” 
In de gevorderden groep is veel ruimte voor gesprek. Muna, met een Universitaire 
opleiding engineering in Irak, Selma en Senada praten over actualiteiten uit het nieuws. 
Jet  moedigt deze interactieve  leermethode aan door ruimte te laten voor eigen inbreng 
van de deelnemers.  

De morgen vloog voorbij, 2 uur waarin hard gewerkt wordt,  
gelachen wordt en waarin aandacht is voor elkaar. 
Wil u meer te weten komen over Maximina, loop ook eens  
binnen of bezoek de website www.Maximina.nl

Tot volgend jaar, Ibtissam Sallah
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Het is natuurlijk een ontzettend open deur, 
Elk jaar weer hetzelfde welgemeende gezeur, 
Maar ja het is nu eenmaal een kwestie van dat Licht, 
Dus okay dan toch maar weer even een gedicht. 

Hoopvol is het dus hoe dan ook, 
Want lieve mensen waar vuur is is rook, 
Dus al zit je diep weggedoken in dat mistige gordijn, 
Eens vliegt dat open en is er zonneschijn. 

Vroeger preekten ze dit slechts van de oude kansel, 
Tegenwoordig is het een soort dagelijks verkwansel 
Van al die onwrikbare eeuwige waarden 
En nog meer van die gein met nog langere baarden. 

Maar hoe dan ook en hoe je ’t ook wilt zeggen, 
Tenslotte is dat allemaal niet te weerleggen, 
Aan de basis zit iets heel liefs nog steeds zichzelf te wezen 
En die lacht om onze pijn en onverbeterlijk pezen. 

Okay van mensen kwamen er veels te veel 
Daardoor heeft de helft aan zulke gedichten geen deel, 
Brood op de plank is hun enig ontberen, 
En dàt verdwijnt in de zakken van ons en die heren. 

Niemand is niet schuldig en niks is meer puur 
En zulke woorden zijn daarom vooràl veel te duur, 
Maar om een heel lang verhaal dan maar kort te sluiten: 
Er is nog steeds die Liefde en die is niet te stuiten. 

Oude koek…

Hans..
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Het ziet er vandaag somber uit maar het is ook al eind November. Als ik dan richting 
winkelcentrum loop zie ik dat het defecte rolluik weer open is….gelukkig. Heel veel 
mensen hadden toch wat problemen met het omlopen. Velen wisten niet eens dat er aan 
de andere kant een (vroegere) hoofdingang is. Bijna niemand maakt hier gebruik van.  

Erg jammer want als je dan naar buiten komt dan kom je op het plein (zonnestralen) en zie 
je de Markt………en wat zie ik nog meer …..het zonnetje komt door. Eigenlijk is het sinds 
dat de Markt er op vrijdag staat is het (bijna) altijd lekker weer. Wie rekent er nu op 30-
11-2018 dat het 11 graden is en de zon schijnt…….geweldig. Ik mag deze winter wel haha. 
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Julianalaan 10, Maasniel 
Tel: 0475-329823 

Winkelcentrum 
Donderberg 
Tel: 0475-340508 

Maasstraat 2, Baarlo 
Tel: 077-4771228

De Markt heeft al op verschillende plaatsen gestaan dit vooral omdat er aan de 
parkeerplaats en ons zonnestralen plein gewerkt werd. Maar nu de parkeerplaats en het 
plein klaar zijn en er wat geschovenen verzet is, staan ze op hun plek. Nu maar hopen dat 
het drukker gaat worden en er dan meer marktkooplieden bij komen. Maar dit kan 
natuurlijk alleen als wij er ook wat kopen. Zelf heb ik er een gewoonte van gemaakt om de 
ene week vis en de andere week kip te kopen. En dan natuurlijk de kaas en sate niet te 
vergeten…..ook even langs de kleding er is weer een nieuwe collectie binnen. Wat een 
lekkere dikke winterjas en voor dat geld. Je kunt natuurlijk die euro maar 1 x uitgeven 
maar waarom zaterdag naar de stad gaan als ze vrijdag bij je voor de deur staan. 

Nou ik ga weer richting huis met mijn kip deze week en hoop jullie volgende keer te zien. 

© diana bolk
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Maandagochtend….                                                                                                           
Op het plein van BS de Kasteeltuin staan 
de kleuters van groep 1 in de rij te 
wachten om naar binnen te mogen.  
Dit keer hebben ze twee tassen mee, een 
voor het eten en een tweede tas met 
zwemspullen. Ze gaan vandaag zwemmen, 
voor de eerste keer!  Met de bus naar het 
zwembad en dan in het water. Zitten ze al 
op zwemles? Nee, de meeste nog niet 
want ze zijn pas 4 jaar.                   

Dan is het eindelijk zover, de bus vertrekt, 
de spanning staat op hun gezichtjes te 
lezen! In het zwembad staan de zwem-
juffen al te wachten. De kinderen worden 
verdeeld in 3 groepjes en gaan het water 
in, daar ligt vanalles in het water wat de 
kinderen uitdaagt te gaan spelen en dat 
gebeurt ook.  

Al snel zie je de spanning verdwijnen en 
gaan de kinderen zelfs even kopje onder 
om het speelgoed op te rapen van de 
grond. Ook is er een glijbaan gemaakt van 
een mat, daar ga je zeker even kopje 
onder, een beetje eng, maar de meeste 
kleuters durven het al snel. 

Dat is SWIM2PLAY!

Swim2Play is het spelenderwijs leren van 
vaardigheden die kinderen nodig hebben 
om zich te kunnen redden in en rond het 
water, mee te kunnen doen met water-
activiteiten in het zwembad en als opstart 
naar de watersport. Omdat de vaardig-
heden spelenderwijs aangeleerd worden, is 
er een verschil met lessen waarin geoefend 
wordt voor het reguliere Zwem ABC, waar 
specifiek op bepaalde onderdelen wordt 
geoefend zoals het onder water zwemmen 
door een mat.  

Swim2Play is bedacht als vorm van zwem-
men binnen het bewegingsonderwijs ook 
wel natte gymles genoemd. Bij deze vorm 
van bewegingsonderwijs in het zwembad 
wordt ingezet op de vaardigheden van 
kinderen, door kinderen te laten doen wat 

past bij hun leeftijd en leefomgeving.  

Door plezier in  
zwemmen te  
behouden en  
daardoor te  
blijven zwemmen,  
draagt dit bij  
aan ‘duurzame’  
veiligheid.
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BURENHULP ! ? U kunt ons gerust om hulp vragen. 

Als wij u niet direct kunnen helpen vinden we 

samen meestal wel een andere oplossing. 

Wilt u zo nu en dan iets voor een ander doen, iets 

voor een buurtgenoot betekenen, dan horen wij 

dat ook graag. 

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

Zo kunt u ons bereiken:

 elke donderdag van 10 tot 15 uur in 

de Donderie bij ons Meldpunt. 

Loop ‘ns binnen voor een praatje! 

 via e-mail: woonzorgbrigade@gmail.com

 via telefoon 06 57 34 89 64 

op werkdagen van 10-12 uur of via 

voicemail op andere tijden. 

Samen kopje koffie drinken.Klein tuinonderhoud.Technische klusjes.Hulp bij boodschappen.Administratie
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Er heerst een fijne sfeer in de stad, de winkelstraten hangen vol met groene slingers en 
lichtjes. Op het gezellige plein staan houten kraampjes, in de bomen hangen verlichte bollen, de 
kiosk midden op het plein is prachtig versierd. Vanaf de schaatsbaan hoor je vrolijke 
kinderstemmen en voor de kleintjes die nog niet kunnen schaatsen is er een treintje en een 
carrousel, uit de luidsprekers klinkt stemmige Kerstmuziek. Jong en oud geniet van een 
wandeling door de mooie oude stad; in alle mensen is een welbehagen. Maar van al deze 
gezelligheid wordt Henriëtte niet vrolijk, integendeel, ze zou het liefst in een holletje kruipen 
onder de grond en er pas na Nieuwjaar uitkomen. 

Het is nu al de vierde keer dat ze met Kerst alleen is; vier jaar geleden, de dag vóór Kerst is 
haar man verongelukt. ’s Morgens zei hij nog “tot vanavond schat, en dan hebben we lekker 
twee weken vrij, dat wordt genieten.”  Henriëtte zei nog “rij voorzichtig Frank, het is glad.”  
Dat korte gesprek is haar laatste herinnering, 54 jaar was Frank toen hij vanwege het gladde 
wegdek frontaal tegen een boom botste en op slag overleed. 

Kinderen hadden ze niet, dat was er nooit van gekomen, contact met familie en vrienden was er 
nauwelijks, ze waren altijd erg op zichzelf, hadden genoeg aan elkaars gezelschap. Maar als je 
dan alleen komt te staan is het huis wel erg stil en de eenzaamheid groot. Nu na vier jaar heeft 
ze er wel een weg in gevonden, haar baan geeft  afleiding en de lange wandelingen met de hond 
doen veel goed. 

Maar de Kersttijd blijft een zware periode, met lood in de schoenen gaat Henriëtte naar haar 
huis. Ze ziet dat er licht brandt in het huis naast het hare dat al enige tijd leegstond. Ze denkt 
“wat vreemd gaan mensen met Kerst verhuizen.” Maar dan realiseert ze zich dat het Syrische 
vluchtelingen zijn (dat had de woningbouwvereniging haar onlangs laten weten) en  moslims 
vieren geen Kerst.  

Ze zit net met haar magnetron maaltijd op schoot voor de buis als de bel gaat.  “Wie kan dat 
zijn, op Kerstavond, misschien de krantenbezorger, maar het is wel een vreemd tijdstip.”  Ze 
pakt alvast vijf euro uit haar beurs en opent de deur. Daar staat een jongeman aan de deur, 
met een meisje van een jaar of 10 aan de hand. Het blijkt de nieuwe buurman met zijn oudste 
dochtertje. Ze zijn allebei in paniek, de man spreekt nog praktisch geen Nederlands, het meisje 
al wel een beetje. Ze weten duidelijk te maken dat mamma heel veel pijn heeft, dat er een 
dokter moet komen.  “U ons helpen mevrouw” zegt het meisje.  Henriëtte gaat meteen mee 
naar de buren en vindt daar de moeder in barensnood. Ze belt haar huisarts, maar gaat 
ondertussen zelf aan de slag. Ze heeft 25 jaar ervaring als kraamzuster en als zodanig talloze 
bevallingen meegemaakt. Het is het vierde kindje binnen het gezin en de bevalling loopt 
gesmeerd, als de dokter arriveert is het  meisje al geboren. 
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Iedereen is gelukkig natuurlijk met de lieve  
kleine Sarah, Henriëtte incluis, want dit was  
toch wel een hele bijzondere gebeurtenis,  
ondanks al haar ervaring in de kraamzorg. 

Ze kijkt eens om zich heen, het huis is één  
grote chaos, overal dozen en plastic zakken,  
voor de kinderen staan er nog geen bedjes,  
voor de baby is nog helemaal niets geregeld.  
Dus zij steekt de handen uit de mouwen,  
de baby wordt warm ingepakt en in een  
provisorisch  gemaakt bedje – de lade van  
een oude kast - gelegd. Met kunst en  
vliegwerk zorgt ze ervoor dat alle kinderen  
een warme slaapplek krijgen.  

Dan maakt ze voor allemaal een grote pan erwtensoep (die ze altijd in de vriezer heeft voor het 
geval dat….) Gelukkig is het gezin al wat gewend geraakt aan de Nederlandse kost, want de 
erwtensoep vindt gretig aftrek. 

Gedurende de daarop volgende week blijft Henriëtte haar nieuwe buren met raad en daad 
bijstaan. Ze zorgt voor moeder en kind, gaat met vader naar de Kringloop voor de nodige 
huisraad, maakt het gezin wegwijs in de buurt en de plaatselijke supermarkt. Ze is er de hele 
dag druk mee in de weer, ’s avonds is ze doodmoe, maar oh zo voldaan, ze geniet ervan met 
volle teugen. 

Zo is er van lieverlee een hechte band gegroeid tussen het Syrische gezin en Henriëtte, de 
kinderen lopen bij haar in en uit, want “oma buurvrouw” heeft altijd wel een koekje of een 
snoepje, een beker warme chocolademelk en vooral veel verhalen. Ze kan zo mooi voorlezen, de 
kinderen hangen aan haar lippen. 

Henriëtte mist haar man nog steeds heel erg, maar die zwarte, loodzware eenzaamheid is 
verdwenen als sneeuw voor de zon. En ze hoeft met Kerst nooit meer in een holletje te kruipen, 
ze viert met de buren het suikerfeest en de buren vieren met haar Kerst. 

Wat de geboorte van zo’n klein hummeltje toch voor moois teweeg kan brengen, het is en blijft 
een wonder. 

© Willie de Kubber-Verheijden 
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ZWEEDSE PUZZEL!! 
Deze laatste keer een Zweedse Puzzel. De oplossing met vermelding van naam en 

adres uiterlijk 18 januari a.s. inleveren bij de redactie. Onder de goede inzendingen 
wordt een dinerbon voor 2 personen van de Woonkamer v/d Buurt verloot!!
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De ontmoetingsruimte 
in de Donderie 

Jij, je tante, opa, buurvrouw, neef zijn 
allemaal welkom! 

Iedere werkdag zijn wij van 10:00 tot 12:00 
uur geopend. Op woensdag tot 16:00 uur 

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

Een goed boek lezen? 

Het kan allemaal! 

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

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

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond

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

Nog beter is om even binnen te lopen!! 

OPLOSSING WOORDZOEKER 
Wijkblad nr. 114 

Onder de goede oplossingen is een winnaar uitgeloot.  
De winnaar van deze puzzel is… 

Annie v. Melick 

Zij kan een dinerbon voor 2 personen van  
de Woonkamer v/d Buurt tegemoet zien. 

De menu’s van de woonkamer zijn maandelijks te vinden op  
www.woonkamervandebuurt.nl

ZONNEWIJZER



Moeders ontmoeten moeders

Moeders informeren moeders 
En meer…
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Maandag 3 december jl. vond voor de 
eerste keer Moeders Ontmoeten 
Moeders plaats in jongerencentrum 
Gotcha! 

Moeders Ontmoeten Moeders is een 
onderdeel van Moeders Informeren 
Moeders, een landelijk project waarbij 
moeders andere moeders vrijwillig 
ondersteunen rondom opvoedingsvragen 
in de breedste zin van het woord.  

Er verandert veel als je voor de eerste keer 
moeder wordt en dat kan soms onzeker-
heden met zich meebrengen. Maar niet 
alleen bij het eerste kindje, ook de komst 
van een tweede of derde baby kan voor 
nieuwe onzekerheden zorgen. 

Bij Moeders Ontmoeten Moeders ligt de 
nadruk op het gezellig samenzijn met 
andere moeders. Je kunt ervaringen 
uitwisselen, vragen stellen aan elkaar en 
dat allemaal op een laagdrempelige 

manier onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Leuk is dat je ook gewoon je 
kleintje kunt meenemen.  

De eerste editie van Moeders Ontmoeten 
Moeders was een succes. Er werden veel 
ervaringen uitgewisseld en er werd zelfs 
genetwerkt. Mooi om te zien dat het 
moederschap verbindt en dat er ondanks 
de verschillen vooral veel overeenkomsten 
zijn.  

Ben je nieuwsgierig? Houd dan de 
facebookpagina van Wel.kom Roermond in 
de gaten of de website van de 
VrijwilligersCentrale Roermond voor de 
datum van de volgende bijeenkomst. 

Meer informatie 
Eefje ten Haken en Hafida Tama 
T  0475 345 135 

Een goed contact tussen ouder en kind is 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling. 
Belangrijk hierbij is ook het welzijn van de 
ouders. Wanneer zij goed in hun vel 
zitten, hebben zij ook de energie om hun 
kind goed op te voeden. Een steuntje in 
de rug kan hierbij welkom zijn. 

Voor dat steuntje in de rug is in Roermond 
een aantal projecten opgezet, waaronder 
Moeders Informeren Moeders.  

Eefje ten Haken is sociaal cultureel werker 
bij Wel.kom en coördinator van dit project.  
‘Er is niet één beste manier van opvoeden. 
Iedere gezinssituatie is anders, elk kind is 
uniek. Er zijn soms factoren die maken dat 
een moeder behoefte heeft aan onder-
steuning bij de opvoeding omdat ze het 
zelf even niet meer weet: eenzaamheid, 
financiële problemen, een scheiding, 
gezondheid. 
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Dan is het fijn om ondersteuning te krijgen 
in de vorm van een luisterend oor en het 
delen van ervaringen. Vooral moeders 
kunnen weleens onzeker zijn. En zoals je 
vroeger terechtkon bij bijvoorbeeld de 
buurvrouw, zo staan nu bij ons de deuren 
open voor ondersteuning. Moeders 
Informeren Moeders is een nieuw project 
van Wel.kom dat we dit jaar in Roermond 
gestart zijn met als doel moeders weer in 
hun kracht te zetten. Vooral in het eerste 
anderhalf jaar is het zo belangrijk dat een 
moeder de energie heeft om alle aandacht 
aan haar baby te kunnen geven.  

Het is een turbulente levensfase; er 
verandert veel en dus is het belangrijk dat 
je er niet alleen voor staat. Een andere 
moeder kan je daarbij helpen. Het is 
gewoon fijn om iemand te hebben met wie 
je je twijfels en wensen kunt bespreken. 

Op een losse manier versterkt een andere 

moeder je zelfvertrouwen en zelfred-

zaamheid. Ook wordt zo het sociale 

netwerk vergroot. En dat is voor beide 

moeders een plus.  

We werken met vrijwilligers die zelf alle 
ervaring hebben en toch nog telkens weer 
bijleren. 

Meedoen als vrijwilliger vergroot je 
wereld. We hebben een leuke groep van 
achttien vrijwilligers in de leeftijd van 20 
tot 73 jaar om ons heen verzameld. We 
zijn altijd op zoek naar moeders die het 
leuk vinden om andere moeders te helpen. 

Ook SUPPORT is een mooi project. 
Vrijwilligers bieden hulp aan gezinnen met 
kinderen tot en met 12 jaar die tijdelijk uit 
balans zijn. Wij begeleiden de vrijwilligers 
en bieden tools zoals het Triple P 
ondersteuningsprogramma voor positief 
opvoeden. De match met het gezin staat 
voorop, omdat er een vertrouwensband 
ontstaat doordat je samen ergens naar 
toewerkt.’ 

Collega Hafida Tama vult aan. ‘Naast 
(opvoed)ondersteuning hebben we voor 
ouders met kinderen van 1 tot 2 jaar het 
project Boekenpret waarbij het 
ouder/kindcontact en de taalontwikkeling 
worden gestimuleerd door het voorlezen 
van verhaaltjes. Jonge kinderen leren 
spelenderwijs en voor de ouder is het leuk 
om dingen samen te doen met je kind.  
Ook bij het project Opstapje staat het 
ouder/kindcontact centraal. Opstapje is 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is ook een 
goede voorbereiding op de basisschool. 
Ondersteuning bij opvoeden en betrokken 
zijn bij de samenleving staan bij alle 
projecten centraal.’ 

Dit interview met Eefje ten Haken en 
Hafida Tama verschijnt 7 december in de 
bijlage Opgroeien van de Limburger, regio 
Roermond. 

Meer informatie 
Eefje ten Haken  
en Hafida Tama 
T   0475 345 135 
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PC Maatjes project  
zoekt vrijwilligers

Senioren kunnen bij Wel.kom een cursus 
volgen om, met de hulp van jongeren, de 
beginselen van de digitale snelweg te 
leren ontdekken. Voor dit PCMaatjes 
project in Roermond zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die ons team komen 
versterken. 

De vrijwilligers starten elke les met een 
klassikale uitleg en coachen de jongeren. 
Deze jongeren helpen de cursisten door 
samen met hen -een-op-een- te oefenen 
wat de vrijwilliger heeft uitgelegd. 

 Vindt u het leuk om jongeren te 
coachen? 

 Vindt u het leuk om senioren te helpen 
hun digitale vaardigheid te vergroten? 

 Vindt u het leuk om met laptops en/of 
tablets te werken? 

 En bent u een teamspeler? 

Dan zijn wij naar u op zoek! 

Onze wensen ten aanzien van de 
vrijwilliger 
Handig met de computer - goed kunnen 
omgaan met kinderen tussen de 10 en 16 
jaar - geduld hebben - goed kunnen 
uitleggen en/of voordoen - een VOG is 
vereist. 
Leeftijdsgrens: minimaal 18 jaar. 

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 
ongeveer anderhalf uur en er zijn 4-8 
cursisten en evenveel jongeren. Het huidige 
team van vrijwilligers bestaat uit 3 
vrijwilligers.  

De cursussen worden gegeven in een van 
de wijkgebouwen in Roermond.  

Meer informatie 
Wel.kom Roermond  
Marjo Vogels-Bongaerts 
E m.vogels@welkom.nu
T  06 35 11 99 22  

Directie en medewerkers van Wel.kom wensen u  
gezellige feestdagen en een gelukkig 2019! 
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Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken :

Tineke Elshof 
Administratie en Belastingadvies 
Olieslagersstraat 76  6044 TX  Roermond 

Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 

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



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

Menu’s januari 2019

Voorgerecht Hoofdgerecht Nagerecht

Dinsdag  
8 januari

Minestronesoep 
Risotto met kip, 
broccoli en kaas 

Bananenijs met 
chocoladesaus 

Dinsdag  
22 januari 

Bloemkoolsoep 
Varkenshaasjes met 
groentegarnituur en 
krieltjes 

Appels uit de oven 
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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 



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 

-
€ 1,- 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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Op 5 december jl. tekenden de bestuur-
ders van drie Limburgse organisaties een 
intentieverklaring om samen een 
OnderwijsZorgCentrum op te richten voor 
kinderen met ernstige leer- en 
ontwikkelingsproblemen. 

Onderwijs is er voor alle kinderen en 
jongeren. Het klinkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet voor kinderen met 
ernstige beperkingen. Niet omdat 
onderwijs voor hen geen meerwaarde 
heeft, maar omdat zij niet terecht 
kunnen in het huidig passend onder-
wijs. Of omdat ze een leerplichtont-
heffing hebben of omdat er geen 
geschikt aanbod is in de eigen regio. 

PSW (gehandicaptenzorg), Adelante 
(kinderrevalidatie) en Onderwijsgroep 
Buitengewoon (speciaal onderwijs) 
willen voor deze groep kinderen in 
Midden-Limburg onderwijs realiseren. 
Maar wel op een manier waarbij 
onderwijs en zorg samengaan. 

Onderwijs, zorg en revalidatie 
Het OnderwijsZorgCentrum biedt voor 
kinderen en jongeren tussen 5 en 16 jaar 
met ernstige beperkingen een veilige en 
leerrijke omgeving, met op maat 
gesneden onderwijs-zorg-arrangemen-
ten. Altijd gericht op dat ene doel: 
maximale ontwikkeling van het 
individuele kind; en op die ene vraag: 

OnderwijsZorgCentrum voor kinderen 
met ernstige beperkingen  

Ondertekening bestuurders HeiKei
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wat heeft dit kind daarvoor nodig? De 
drie organisaties willen deze kinderen 
bieden wat ze nodig hebben om zich 
optimaal te ontwikkelen. Onderwijs, 
zorg en revalidatie vormen daarbij een 
totaalpakket. 

De HeiKei 
Het OnderwijsZorgCentrum is onder de 
naam HeiKei gestart op de locatie van 
KDC de Heisterkes in Haelen, waar PSW 
zorg en begeleiding biedt aan kinderen 
met ernstige beperkingen. De naam 
HeiKei is een samensmelting van de 
Heisterkes en de Maaskei, de ZML-
school die vanuit Onderwijsgroep 
Buitengewoon onderdeel wordt van het 
centrum. Het OnderwijsZorgCentrum 
begint concrete vorm en inhoud te 
krijgen. Naast de reguliere zorg en 
begeleiding werkt een leerkracht twee 
dagdelen per week in de locatie van de 
HeiKei. Naar behoefte kan dit worden 
uitgebreid. Ook begeleiders en gedrags- 
kundigen richten zich op de verhouding 
zorg en onderwijs.  

De manier van werken is afhankelijk van 
de behoefte en de potentie van ieder 
kind. Er zijn kinderen die meer 
onderwijs en minder zorg krijgen en 
andersom. Kinderen worden, met oog 
voor hun welzijn, maximaal uitgedaagd 
om te leren en ontwikkelen. 

Samenwerken in de regio 
De HeiKei wil gaan fungeren als 
kenniscentrum in de regio. Door 
bovendien de samenwerking aan te 
gaan met lokale scholen, bedrijven en 
activiteitencentra kunnen de leerlingen 
op een laagdrempelige manier gebruik 
maken van aangepast praktijkonderwijs. 
De kinderen worden op deze manier 
ondersteund om hun eigen plek te 
vinden in de samenleving en daarmee 
wordt participatie vanaf jonge leeftijd 
vanzelfsprekend. 

Voor meer informatie:  
www.adelante-zorggroep.nl
www.psw.nl
www.ogbuitengewoon.nl
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KERSTKLEURPLAAT



Gemeente Roermond 
Wijkcoördinatie Donderberg: 
Postbus 900 6040 AX Roermond  
Tel. 0475-359999 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101 

Servicelijn Gemeente 
Voor klachten/meldingen over onderhoud 
openbare ruimte, verhardingen, 
rioleringen, ongedierte, reiniging, 
afvalinzameling, gladheidsbestrijding, 
openbare verlichting en groenvoorziening. 
Tel: 140475 (landelijk nr. ook voor GSM) 

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 

De WegWijZer Donderberg
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond   
Tel. 0475-345135
Openingstijden: Ma-do: 13.30-16.30uur 
Di-vr: 9.00-12.00uur 
woensdag geen spreekuur 
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Website: www.wegwijzerroermond.nl 

Wel.kom 
Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135 
Website: www.welkom.nu

Huisartsenpost Roermond
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Nassaustraat 79  Roermond 
Tel. 0475-771771 

Dienstapotheek Roermond 
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis)
Oranjelaan  Roermond  
Tel. 0475-383030

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112 
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn :Tel.0900-8844 
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent) 
Ma. 14.00 - 16.00uur. 

Slachtofferhulp Regio Limburg
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)  
E-mail: Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl  
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief) 
Website: www.slachtofferhulp.nl

Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg 
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Midden-Limburg 
Bredeweg 239d - 6045 GA - Roermond, 
Tel. 088-43 88 300 
Inloopspreekuren: 
Woensdag 10-12 uur Bredeweg 239d 
Vrijdag 10-12 uur Donderie, 
Donderbergweg 47-49K 

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. Philipslaan 49b - 6042 CT Roermond 
Tel. 0475-331335 

Vincentiushuis 
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond 
Tel. 0475-336052

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306 

Stichting Wijkraad Donderberg 
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 73 
6043 XN Roermond 
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com 

Stichting Sterrenberg
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond 
Tel. 06-27336571 
Website: www.sterrenbergroermond.nl 

Wijkgebouw de Donderie
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond 
Tel. 0475-350381 

WzB Burenhulp (Donderie) 
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur 
Tel: 06-57348964 

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Elke werkdag geopend van 10:00 t/m 
12:00 uur. Op woensdag tot 16:00 uur 

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

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

Maximina
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : www.maximina.nl 
E-mail: info@maximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur

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

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij 
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989 

Wonen Zuid 
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond 
Tel. 088-6653653 
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl 

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond 
Ma – vr open van 8.30 – 17.00 uur,  
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of  
post @wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800 (ma–vr van 8.30 – 
17.00 uur) 

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

De kansmakelaar is ook regelmatig in  
de Donderie te vinden. Afspraak maken?  
Dat kan. Bel 088- 385 0233 of mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 

DB4ALL 
Donderbergweg 36b 
6043 JH Roermond 
Tel: 06 84 02 82 65 
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl

Donders Goed Spul 
Donderie zaal 3  
Woensdag 13:30 – 16:00 uur 
Algemene info: Tel. 06-14120514 
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
Facebook: dondersgoedspul 

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