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Ons wijkblad 
 

Lieve trouwe lezers. 

Als dit blad uitkomt is de vakantie 
(voor de kinderen) net begonnen. 

Die hebben vaak 6 weken als wij geluk 
hebben mogen we 3 weken maar niet 
getreurd wat moeten wij nu met 6 
weken haha. 

Ik weet zeker dat veel mensen die dit 
lezen zullen denken waren we maar 
nog in die tijd dat we uitkeken naar 
die 3 weken vakantie. Nu hebben we 
heel veel tijd en weten niet wat we er 
mee moeten doen. 

Gelukkig komen veel van U naar de 
ontmoetingsruimte en maken we er 
heel vaak een gezellige morgen van. 

Gezellig met een kopje koffie of thee 
een krant en natuurlijk de laatste 
roddels…….. 😊😊 

De redactie. 
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De wijkraad 

Het is alweer Augustus tijd voor de vakantie, overal merk je dat het 
rustiger word en ook in de Donderie is het stiller. 

Maar soms dan hoor je het rommelen en borrelen ja dat is dan de 
wijkraad die ook tijdens de vakantie van alles aan het doen is. Net als de 
Politie, als je ze niet in de Donderie ziet…….kijk om je heen ze zijn er wel. 

Dus mocht er iets zijn of U wil iets vragen ….. geen punt er is altijd iemand 
die U wil helpen. 
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Enkele jaren geleden brachten wij onze vakantie door op de Lünenburger 
Heide waar we veel mooie, verre wandeltochten maakten. Zo liepen we op 
een warme, zonnige dag door dat prachtige gebied toen we ontdekten dat we 
verdwaald waren. Behoorlijk vervelend,  we hadden honger en dorst, eten en 
drinken was op, mobiele telefoons met navigatie bestonden toen nog niet. We 
hadden alleen een wandelkaart die we zorgvuldig gingen bestuderen. 
Uiteindelijk vonden we waar we terecht waren gekomen, het was van daaruit 
nog zeker anderhalf uur lopen naar onze camping. Moe, warm, dorstig, water 
op, shit shit, maar ja we moesten wel, er zat niks anders op. 
Na een volgende bocht zagen we in de verte een soort vakantiehuisje, idyllisch 
gelegen aan een klein meertje. “Daar zal wel niemand zijn, nu op een door de 
weekse dag, maar je weet maar nooit, laten we proberen of we daar water 
kunnen krijgen. We hadden geluk, dichter bij gekomen zagen we iemand op 
een bank voor het huis zitten. Hij zat wat voor zich uit te staren en een deuntje 
te fluiten. Zo’n kluizenaar zit natuurlijk helemaal niet te wachten op vreemde 
mensen die hem storen in zijn zelfgekozen eenzaamheid dachten we. Laten we 
hem maar voorzichtig en bescheiden benaderen. 
“Entschuldigung, dürfen wir Sie mal ganz kurz stören, können wir bij Ihnen 
unsere Wasserflaschen  füllen bitte?” 
“Aber freilich, kommen Sie nur, setzen Sie sich hier im Schatten, ruhen Sie sich 
ein Moment aus.”  
Hij pakte onze flesjes aan en vulde ze meteen met heerlijk koel water, wij 
gingen zitten en waren even totaal overdonderd door zoveel vriendelijkheid 
en gastvrijheid. Hoe we tijdens onze wandeling daar terecht waren gekomen 
vroeg hij, daar kwam zelden iemand, een tamelijk onbekende plek hier op de 
Lünenburger Heide. Verdwaald zeiden we, de wandeling duurde veel langer 
dan gepland, zodoende was ook ons water op. Nou dan moesten we toch echt 
nog wat blijven zitten en goed uitrusten, of we eine Tasse  Kaffé lustten und 
ein Kuchen dazu. We vielen van de ene verbazing in de andere, wat een toffe 
kluizenaar hadden we daar getroffen, maar het mooiste moest nog komen; 
toen we van de taart proefden, dat was meteen duidelijk, noch daarvoor, noch 
daarna hebben we ooit zo’n lekkere taart gegeten. “Waar koopt u zulke zalige 
taart” vroegen we “de smaak is hemels”.  “Die koop ik niet” lachte hij “die 
maak ik zelf.”  Zo kwam het dat hij ons zijn levensverhaal vertelde. 
 
 

VAKANTIE HERINNERINGEN 
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Vroeger, in mijn vorige leven, was ik econoom en fiscaal jurist, ik werkte in het 
bankwezen, das grosse Geld, das ganz grosse Geld.  Een villa met zwembad, 
een mooie vrouw, een lieve dochter, twee dikke auto’s, alles wat je maar kunt 
wensen. Tot op een inkt zwarte dag het noodlot toesloeg politie aan de deur,  
vrouw en dochter hadden een ernstig ongeluk gehad op de autobahn. Zijn 
vrouw was op slag dood, dochter lag zeer ernstig gewond in het ziekenhuis. De 
dochter overleefde het ongeluk “aber fragen Sie mich nicht wie”  ze moest een 
jaar lang revalideren, haar denkvermogen is ernstig aangetast, ze zit in een 
rolstoel, kan niet meer zelfstandig functioneren. Ze woont nu in een tehuis 
vertelde hij, de verzorgers zijn heel lief en ze is er best gelukkig. Zelf is ze zich 
niet bewust van haar situatie, ze weet helemaal niet dat ze vroeger een mooie, 
intelligente jonge meid was. 
Met mij ging het in sneltreinvaart bergafwaarts, ik kon niet meer functioneren, 
vond het grote geld totaal onbelangrijk, raakte alles kwijt, baan, huis, vrienden. 
Ik raakte volledig aan lager wal tot de enige vriend die ik nog had mij dit huis 
aanbood, hij kwam er zelf bijna nooit. Hier kon ik tot rust komen en nadenken 
wat ik nu verder wilde met mijn leven. 
Ik kan jullie wel vertellen dat ik, als ik meine liebe Tochter niet had gehad, ik 
niet verder was gegaan met mijn leven. Maar altijd als ik haar opzoek verschijnt 
er een stralende lach, pappa, pappa roept ze van ver en in één adem süsses, 
lekkers. Ik kon haar het grootste plezier doen met heerlijke zoetigheden. Zo 
kwam ik ertoe mij te verdiepen en te bekwaren in het bakken van taarten. 
Inmiddels heb ik twee boeken geschreven met recepten van Kuchen und 
Torten. Ik bak wekelijks taarten op bestelling en natuurlijk wekelijks taarten 
voor het hele tehuis waar mijn dochter woont. 
Wat een verhaal dachten we, we waren er stil van, hoe mooi als iemand die 
zoveel tegenslag in het leven heeft, zich weer herpakt, een onvermoed talent 
aanboort en vrede vindt. Gelouterd gingen wij weer op pad, we kregen nog 
ieder een stuk taart mee, für heute Abend im Wohnwagen. Altijd als wij het te 
druk hebben of ons veel te druk maken om iets, hoeven we alleen maar tegen 
elkaar te zeggen  “huisje, Lünenburger Heide, dat helpt enorm. 
 

          ©Willie de Kubber-Verheijden 
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Vanaf 13 juli ging de woonkamer weer open …….. 
Maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur 
Voor meer info kunt U bellen met: 

0475-212567 

Of bel even met Henni     06-11225224 
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Als een klap van duizend vleugels, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EET EENS EEN HAPJE MEE 

Schuif voor een lekkere warme uitgebreide lunch aan bij 
de eettafel van de wijkhuiskamer van Bij Bosshardt 

Op iedere donderdag rond de klok van 13. 00 uur. 
Gezonde kost, smakelijk, gezellig en alle leeftijden zijn welkom. 

Door deskundige vrijwilligers wordt er gekookt met verse ingrediënten. De 
voedingsvoorschriften van zowel de westerse als de oosterse keuken worden strikt 
nageleefd. De lunch varieert van rijk gevulde maaltijdsoepen, ovenschotels, 
stamppotten, uitgebreide salades of rijst- en pastagerechten; afhankelijk van het 
gerecht wordt er brood bij geserveerd. 
 

Deelname-tarief: slechts 2, 50 euro per persoon.                                                                   
Aanmelden voor deelname liefst 2 dagen tevoren 
 

Leger des Heils - Bosshardthuis 
Jupiterstraat 44 
tel. 0475 – 32 22 60 
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Soms heb ik het gevoel dat wij op de Donderberg vergeten worden. Als ik door het plantsoen 
loop achter de Kasteel Hillenraedtstraat dan heb ik het gevoel dat in Roermond de 
grasmachines wel heel kieskeurig worden gebruikt. Het gras staat zo hoog dat kleine kinderen 
er helemaal in verdwijnen.  
 
Mij staat het graszaad tot aan de kont, als ik door de 
wildernis ben gestruind. Overal  ligt puin en rotzooi, een 
echte puinhoop dus.  Als ik dan doorloop naar het 
winkelcentrum zie ik het terrein waar vroeger de kermis 
werd gehouden, waar eind april de koninginnenmarkt  en 
later de Koningsmarkt werd gehouden. Al meer dan een 
jaar staat daar allerlei materiaal van publieke werken.  
 
 

Waar vroeger kinderen speelden staan nu kapotte 
machines, allerlei materialen om straten te plaveien en 
kapotte verkeersborden. Achter de hekken ligt asfalt, 
dat zo nu en dan gebruikt wordt door chauffeurs die 
hun vrachtauto willen stallen. Bij het winkelcentrum ligt 
heel veel zwerfafval en alle prullenbakken zijn helemaal 
vol. Een winkelcentrum moet je schoonhouden, denk ik 
dan en als je dat niet doet wordt het steeds erger, dat 
weten we toch. Kunnen we daar echt niets aan doen?  
 

 
De moed zakt me in de schoenen als ik doorloop naar 
het Cruyff Court, het mooie speelplein voor de 
Donderbergse jeugd. Grote borden staan er om dat 
Cruyff Court heen, het is verboden om het terrein te 
betreden. Zal wel iets met Corona te maken hebben, 
maar weet men bij de gemeente niet dat Corona weinig 
of geen vat heeft op kinderen. Bovendien zijn de scholen 
gewoon weer open. Gelukkig zijn er een aantal jongeren 
die zeggen dat ze echt schijt hebben aan de gemeente 
en het terrein gewoon gebruiken.  
 
“Het is belachelijk dat de politie ons een bekeuring geeft van € 390,- terwijl het Outletcentrum 
volloopt”, vinden zij. Ik vind het eigenlijk goed nieuws dat de gemeente die bekeuringen geeft 
op de Donderderg. Dan is men ons toch niet helemaal vergeten. 

 
@Pierre Diederen 

 
 

Vergeet men de Donderberg? 
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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. 

DE  GOUDBERG… 
 (gedichtje rond een voorgenomen verhuizing). 

 

Klits, klats, klonderen, ik wil verhuizen naar Hoogvonderen, 
Ik heb het helemaal gehad, met de Donderberg en dat Sterrengat; 
Of die trotse Vliegeniers en die Kastelenhoogmoed,  
Om over de Componisten maar te zwijgen, wie zegt hen dat het anders moet… 
 

Of ik ga naar Venlo of Weert, ik heb m’n lesje geleerd, 
Wat heb ik hier nog te ontdekken, mijn eigen buurt is aan het verrekken; 
Alles beter dan dit, ik zoek een buurt waar je verder komt, 
Die voorop gaat naar de toekomst, waar de idealen nog niet zijn verstomd… 
 

Oh KIJK ik niet goed, ‘het is ook hier, het is ook hier’, 
Kan wel wezen m’n beste, maar jij bent alweer aan het bier; 
Dan heb je weer die roze bril, ziet je ’t niet meer helder misschien, 
Oh ik doe mezelf tekort, vind je dat ik beter verdien… 
 

Okay okay ik voel me thuis, op die Donderberg, dàt is wat ik nu doorkruis, 
Met die zogenaamde nieuwe ideeën, na de corona,  
kwam dat vanzelf naar binnen gegleeën …; 
Je hebt gelijk, je hebt gelijk, nu moeten we niet overhaasten,  
Geduld, geduld, op heet water kun je niet schaatsen. 
 

Bekijk het nog ’s… het is toch een heerlijke buurt 
Mijn god, wat een onzin had je jezelf bijna weggestuurd; 
Beproef het nog ’s opnieuw en overweeg het nog een keer, 
Als je diep van binnen kijkt, geloof je het dan weer? 
 

Zonder jou geen wijk, zonder jou geen wezen, 
Ook al hebben we veel dingen nog niet of verkeerd gelezen; 
Alle wijken ter wereld hebben het recht er te zijn, 
En dan is OOK de Donderberg één grote goudmijn… 
 

ELKE buurt is het waard om alle kans te krijgen, 
ELK mens , hoe kruiperig ook kan zichzelf overstijgen; 
Tenslotte kan zelfs de saaiste omgeving nog magisch veranderen 
Mits  JIJ maar blijft en het niet laat liggen voor anderen…                               @ Hans 
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Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

Servicepunt
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Victor Cillekens(75) is geen onbekende in de 
samenleving. Hij heeft heel veel meegemaakt 
in zijn  leven. Hij woont al jarenlang in 
Roermond in de Kastelen buurt, op de 
Donderberg. Wij gingen met hem in gesprek en 
werpen een terugblik, op zijn sprankelend 
leven in Suriname en hier in Nederland. 

Cillekens vertelt: 

''Begin januari 1945 werd mijn moeder, die in verwachting was van mij, door de 
Duitsers gedeporteerd van Roermond naar Friesland, omdat Roermond frontstad was 
en constant onder vuur lag van de Engelsen, die aan de andere kant van de Maas bij 
Horn zaten. Mijn vader was in 1944 door  de Duitsers al gedeporteerd naar Duitsland. 
Op maandag 7 mei 1945 werd ik in Friesland geboren en omdat Nederland toen 
enkele dagen officieus bevrijd was, werd ik Victor genoemd vanwege de Victorie 
(overwinning)''. Ik heb een oudere broer die in april dit jaar is overleden en een broer 
die een jaar jonger is. Daarnaast twee zusjes, nakomertjes die 10 jaar jonger zijn. Mijn 
broers en ik groeiden na de oorlog op. Er was bijna niets, het land moest weer 
opgebouwd worden. Speelgoed was schaars en als jongens speelden wij op straat 
soldaatje en liepen met bajonetten en helmen op. Studeren was toen ik jong was, niet 
mijn grootste hobby en als 17 jarige ging ik al werken, bij mijn vader die een 
groothandel in bouwmaterialen had''.  

''Op mijn 18e riep de dienstplicht en omdat ik weg wilde van de “pappot” thuis, wat 
van de wereld wilde zien en avontuurlijk was aangelegd, melde ik mij aan voor 
uitzending naar Suriname. Aangezien je in die tijd pas met 21 jaar meerderjarig was, 
moesten mijn ouders hiervoor 
tekenen, wat zij in eerste instantie 
weigerden. Na een hevige clash, 
hebben ze uiteindelijk toch 
getekend. Toen ik op de boot 
naar Suriname zat, was het wel 
heel spannend. Waar ga je heen, 
hoe zijn de mensen daar en wat 
staat je allemaal te wachten 
waren vragen die in mij 
opkwamen.  

Victor Cillekens: ik voel mij te jong om achter geraniums te zitten  Deel 1 
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In Nederland hadden we wel een beperkte tropenopleiding gehad, maar dat ging meer 
over tropische ziektes en de gevaren aldaar.  

De bootreis duurde ongeveer drie weken, 
met een tussenstop in de havenplaats 
Funchal te Madeira en Port of Spain te 
Trinidad. In die plaatsen mochten we 
gaan passagieren, dat was natuurlijk een 
heel bijzonder ervaring. Na aankomst in 
Suriname werden wij enkele dagen onder 
gebracht in het Prins Bernhard 
Kampement te Paramaribo, waar wij 
onze wapens en tropenuitrusting kregen. 
Daarna werden wij met vrachtwagens vervoerd, naar het opleidingskamp te Zanderij.  

Hier kregen wij gedurende 3 maanden, de echte jungeltraining en leerde je, naast 
gevechtstraining, overleven in de jungle. Wurgslangen, giftslangen, vogelspinnen 
pierengs (=piranha’s) sidderalen, muskieten, wilde zwijnen, boskatten, mampieren 
(kleine steekvliegjes), vampiers, de bloedzuigende vleermuis, je kwam het allemaal 
tegen. Niet de vijand, maar de jungle is je grootste vijand, maar ook je  grootste 
vriend. Naast kreken en waterlianen om je in geval van nood van drinken te voorzien, 
biedt het oerwoud veel eetbare planten, dieren die je kunt schieten en soms ook vis als 
je bij een rivier zit. De training bestond naast gevechtstraining en survival ook uit 
vaartraining met korjalen. Als je op patrouille diep het binnenland in ging, was het 
eerste stuk vaak met  korjalen(smalle boten) en kwam je veel soela’s 
(stroomversnellingen) tegen waar je doorheen moest. Na de opleiding in Zanderij 
gingen we terug naar Paramaribo(de hoofdstad van Suriname) voor een korte 
rustpauze, waarna we op detachering gingen naar diverse buitenposten, zoals 
Brownsweg, Albina en Nickerie.  

Vanuit de buitenposten maakten we 
vaar- en loop patrouilles diep het 
binnenland in, bewaakten wij de grens 
met Frans- en Brits Guiana en zelfs tot 
aan Brazilië. Dat waren vaak patrouilles 
van drie tot vier weken.  

deel 2 volgt    

@ Angela Hokstam 
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Nadine Gruiters en Leroy de Haan zijn 
de buurtsportcoaches van Sportservice 
Roermond en zijn verbonden aan de 
wijken Hoogvonderen en Donderberg. 
Nadine en Leroy maken deel uit 
van het wijkteam Donderberg-
Hoogvonderen.

Sportservice Roermond wil graag zo- 
veel mogelijk mensen aan het bewegen 
krijgen. Dat gebeurt onder andere door 
het organiseren van een groot aantal 
activiteiten zoals de Limburg Lightrun, 
een leefstijl interventieprogramma 
HealthyLIFE, tot aan het sporten 
voor mensen met een beperking. 
De meeste aandacht gaat ernaar uit 
om jongeren te laten bewegen.

Nu midden in de zomervakantie zijn er 
op tal van plekken volop activiteiten 
tijdens de Roermondse sportzomer. En 
voor deze activiteiten is extra belang-
stelling nu veel mensen niet op vakan-
tie gaan. “Vorig jaar organiseerden we 
voor de eerste keer de sportzomer. Dit 
jaar krijgt dat een vervolg, maar met 
de coronamaatregelen vraagt dat wel 
om creativiteit”, aldus Nadine en 
Leroy. “We hebben uiteenlopende 
activiteiten voor jonge en oudere 
kinderen. Dat varieert van voetbal, 

zwemclinics, spellenavond, luchtkus-
sens, freerunning tot puzzelparade. 
We nodigen iedereen uit om mee te 
komen doen. En dat hoeft dus niet 
per se in je eigen wijk te zijn”. De buurt- 
sportcoaches kennen veel kinderen in 
de wijk, omdat ze ook als gymleraar 
op basisscholen betrokken zijn. “We 
werken samen met andere professio-
nals in de wijk, zoals de jongerenwer-
kers. Samen met hen zorgen we voor 
een aanbod van activiteiten gericht op 
jongeren van alle leeftijden”, vertelt 
Leroy enthousiast. “Naast de Sport-
zomeractiviteiten zorgen we ervoor 
dat er drie avonden in de week 
begeleiding is op het Cruyff Court”. 

Dat er steeds meer interactie is tussen 
de wijken onderling vindt Nadine mooi. 
“Vorig jaar organiseerden we in 
Hoogvonderen een voetbaltoernooitje. 
Daar kwamen wel 90 kinderen op af, 
ook uit de omliggende wijken, zoals 
bijvoorbeeld van de Donderberg. Dan 
zie je dat kinderen zich niets aantrek-
ken van wijkgrenzen. Ze willen gewoon 
lekker actief bezig zijn. Sport verbindt 
kinderen”. Het werk van de buurtsport-
coaches is veelal gericht op jongeren. 
Leroy: “Ouderen zoeken en vinden 
meestal zelf wel hun weg. Maar als 
het nodig is, ondersteunen en facili-
teren we hen ook. Bijvoorbeeld tijdens 
Koningsdag of het opstarten van 
Walking Football op het Cruyff Court”.

Meer weten over de Roermondse 
Sportzomer? Kijk dan op 
www.roermondsport.nl of op de 
facebookpagina van Sportservice 
Roermond. Daar lees je ook hoe je je 
kunt aanmelden voor een activiteit.

Kinderen willen lekker actief bezig zijn  

Al jarenlang komen ze trouw elke 
donderdagmiddag naar de Ontmoe-
tingsruimte in de Donderie. Het viertal 
dat buiten op het terras in het zonnetje 
zit: “Ik kijk er echt naar uit om hier 
naartoe te komen. Dan ben ik er 
eventjes tussenuit. Want altijd maar 
thuis zitten is ook niks. Ik verheug me 
echt op de donderdagen”, zo vertelt 
Cor, de enige man in het gezelschap. 

Ze kennen elkaar al jarenlang en zijn 
inmiddels ook bevriend geraakt. “We 
hebben elkaar leren kennen bij het 
DAC dat later overging naar het Riagg. 
Toen het Riagg zo’n acht jaar geleden 
stopte en een eigen bijdrage naar 
inkomen werd ingevoerd, zijn veel 
mensen afgehaakt. De drempel werd 
te hoog. We zijn blij dat we elkaar toch 
hier in de Ontmoetingsruimte kunnen 
treffen”, licht Christel toe. Pamela 
vult haar aan: “Ja, het is vooral erg 
gezellig. We praten en lachen op 
donderdagmiddag heel wat af. We 
doen ook spellen, puzzelen en zelfs 
kienen. Meestal halen we ook een 
broodje dat we hier opeten.” 

Ze wonen niet allemaal op de Donder-
berg. Cor woont in Maasniel en Claudia 
woont in de binnenstad. Pamela 
vertelt: “Ik woon in een flat in de 
Componistenbuurt en woon er graag. 
Ik heb een paar jaar in een kleiner 
dorp gewoond, daar werd ik toch een 
beetje met de nek aangekeken. 
Iemand uit Roermond wordt er als 
buitenstaander gezien.”

Het is een mooi gezelschap die vier bij 
elkaar. Het verschil in leeftijd is geen 
issue. Claudia is 24 en de oudste is 
Cor, hij is 67 jaar. Tijdens de coronatijd 
hebben ze elkaar noodgedwongen 
een tijd lang moeten missen. “Dat was 
niet leuk. Je zit dan maar alleen thuis 
en binnen. Ik ben blij dat we weer 
naar buiten kunnen.”

“Weet je trouwens waarom ik altijd 
zo’n grote hoed draag?”, vraagt Cor. 
“Omdat hij slecht ziet. Dan stoot hij 
eerst zijn hoed en botst hij niet met 
zijn neus ergens tegenaan”, lacht de 
dame tegenover hem uitbundig. 
Het hele gezelschap schiet in de lach 
en Cor lacht het hardst van allemaal.

Het is vooral erg gezellig 
in de Ontmoetingsruimte

Foto’s: © John Peters Fotografie
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Zo zou je de twee flatgebouwen in de 
Olieslagersstraat wel kunnen noemen, 
sinds er jaren en jaren geleden een 
bewoner op het idee kwam dat de 
glazen kasten boven de brievenbussen 
in de flathallen beneden, in te richten 
zijn als etalagekasten. Wellicht zag u 
het ooit, als u er eens kwam of 
misschien woont u er zelfs. En ziet u 
het ook niet meer, want waar we al 
jaren aan gewend zijn… Als het op 
zekere dag NIET meer kan worden 
gedaan, gaan we het nog missen, want 
dan zijn het kale lege grijze 
etalagekasten. 

Nou het zal hopelijk ten eeuwige dagen kunnen doorgaan, maar opdat u 
weet dat het niet vanzelf gebeurd…even dit stukje. 

Een bewoner, van de Vliegenier, die inmiddels al jaren is verhuisd, verzon het 
ooit en het was uit de nood geboren. Want wat was het geval? Van Wonen 
Zuid kregen we steeds wat geld voor een kerstboom in de hal beneden en / 
of we kregen de boom zelf. Negen van de tien keer werd die boom dan òf 
gesloopt, òf gestolen, òf in de fik gestoken, òf wat u maar verzint. Tenslotte 
DOE je het daar dus niet voor. Wat te bedenken? In die kasten. Daar gaat 
geen boom in natuurlijk, maar je kunt er wel een kerstsfeer in brengen En zo 
telkens met de seizoenen wisselen. Iedereen laaiend enthousiast. Er kwam 
een heuse knutselclub die ook telkens voor elke gelegenheid er speciale 
dingen voor maakte. Zoals met kampioenschappen voetballen, alles oranje 
en een speciale carnavalskast  en wàt niet al. Maar HOE doe je dat dan? Nou 
je moet eerst van die glas-zuignappen hebben, of hoe heten die dingen, om 
aan de achterkant de ruiten eruit te kunnen tillen. Die zijn best hartstikke 
zwaar en we verklootten het zelf gelijk de eerste keer al door er echt mos in 
te doen, wat ook grond betekent en waardoor de ruiten daarna nooit meer 

DE  SEIZOENENFLATS 
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soepeltjes door de rails gleden. Maar ook wel erg veel lol gehad eromheen 
moet ik zeggen. We kregen een speciaal opslaghok van Wonen Zuid en dat 
was ideaal totdat de muizen dat ook ontdekten en toen werden al onze 
spullen onder gemuisd, (lees: gepiest en gepoept) en konden we heel veel 
weggooien… 

Jaren gingen voorbij en het is nog steeds de bewonersgroep die het bijhoudt. 
Maar… dat komt op de 
schouders van één 
persoon neer 
tegenwoordig die het 
doet. Samen met 
Wijkbeheerder René en 
die heeft het grote 
voordeel dat ie jonger 
is dan de gemiddelde 
bewonersgroepen en 
dus in z’n eentje die 

ruiten met die zuignappen eruit tilt in plaats van met z’n drieën zoals wij het 
normaal deden. 

En het leuke is dat de 
sneeuw er nu 
bijvoorbeeld af en toe 
best lang in blijft 
zitten, tot diep in de 
lente bijvoorbeeld. En 
de herfstkleuren gaan 
te lang de winter in. 
Raar dat niemand dat 
ziet.  

Of in elk geval: niemand maakt er een punt van en dankbaarheid voor de 
creatieve geest die het telkens weer doet overheerst. We hopen dat we nog 
vele jaren van die seizoenen op deze manier , uniek in de flat-entree historie 
lijkt me, mogen  blijven genieten. 

 @Hans 
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Omdat we op school geen 'normaal' afscheid van groep 8 konden laten plaatsvinden 
hadden we als school het idee opgevat om de leerlingen van de groepen 8 thuis te 
bezoeken. Zo zijn we op maandagavond 6 juli door de wijk gegaan met een versierde 
tractor. Bij iedere leerling werd een persoonlijk woordje gesproken tot de leerling en 
hun ouders en kreeg de leerling een schooldiploma, een vriendenboekje waarin alle 
klasgenoten staan en een presentje.  
Dat ook de wijk mee heeft genoten mocht duidelijk zijn. We hebben vele vrolijke 
bewoners een dansje zien doen op de vrolijke muziek die door de luidsprekers 
schalde. Uiteraard met inachtneming van de RIVM regels. 
 
Daarnaast hebben we in het laatste deel van het 
schooljaar ook hard gewerkt aan onze schooltuin. Er 
zijn nieuwe bomen op het schoolplein geplant en de 
randen van de zon zijn geplaatst aan de kant van de 
Olieslagersstraat waardoor we nu mooie bakken 
hebben waar bloemen en groente in gezet kunnen 
worden. Ook zijn bij de kleuterlokalen nieuwe 
speeltoestellen en bankjes geplaatst waardoor er voor 
de kleuters weer heel wat te beleven valt.  
 
Bent u nieuwsgierig of wilt u uw kind aanmelden, kom 
dan gerust naar school.  
 
We hopen dat u ondanks de huidige bijzondere tijd toch een fijne zomer heeft gehad 
en zien u graag terug in dit nieuwe schooljaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Vincent van Goghschool 

 
 
 
 

VOOR - DOOR - en  
MÉT ALLE WIJKBEWONERS:  

 
Postadres: Ambachtsingel 83,  

Roermond 
 

 
 

Nieuws: 
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 www.wijkteamhoogvonderen.nl - www.hoogvonderen.nl 

 
Het kabinet laat er geen misverstand over bestaan: we zullen een tijd op minimaal 1,5 
meter van elkaar moeten leven. Hoe gaan we dat als vrijwilligersorganisatie of 
bewonersoverleg doen?  
 
Vrijwilligers zijn op veel fronten actief, sport, open inloop, ontmoeting, 
zomerevenementen, natuurbeheer, noem maar op! Hoe gaan we nu ons 
vrijwilligerswerk weer oppakken? 
Er is ontzettend veel risico op indirect contact. Je hebt de kassa’s in kantines, bekers in 
de koffiecorner, de lichtknopjes, smalle gangen, de toiletten. Heel veel plekken waar 
het virus doorgegeven kan worden. Hoe moet dat, hoe pak je dit aan? 
Veel antwoorden op jullie vragen zijn te vinden in het Corona dossier op de website 
van Actief Roermond https://www.actiefroermond.nl/blog/corona-dossier 
Kom je er niet uit, wij denken graag met jullie mee. We zijn te bereiken op T 0475 
345135 
Schroom niet, bel ons gerust! 

Actief Roermond, wil zoveel  mogelijk mensen vanuit hun passie en talenten in 
beweging brengen om zich in te zetten voor de buurvrouw, die meneer op de hoek, het 
buurtfeest en de sportvereniging. Eigenlijk gewoon voor elkaar! Hoe dan?  
Wij kunnen je daarbij ondersteunen met het verbreden van kennis en vaardigheden en 
je in contact brengen met organisaties die jouw hulp goed kunnen gebruiken.   

Vrijwilligerswerk doet goed! 

 
  

Starten met vrijwilligerswerk op anderhalve meter! 
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Ben jij moeder of oma en heb je tijd om een andere moeder te steunen met 
dagelijkse vragen? In deze tijd kan dat ook telefonisch (met beeld) of via 
Whatsapp.  
Wil je graag iets betekenen voor een andere (aanstaande) moeder en ken jij 
als geen ander de wensen en twijfels van moeders met een (eerste) kind? 
Neem dan voor meer informatie of een (telefonische) kennismaking contact 
op met: Eefje ten Haken 06-10030608 of Hafida Tama 06-35119931  
of via supportroermond@welkom.nu   

 
  

  

Jouw ervaring als moeder geeft een ander kracht 
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Maatje op Maat is hét centrale punt voor inwoners van de gemeente Roermond voor 
een-op-een vragen voor hulp of ondersteuning. 

Bij Maatje op Maat kunt u terecht voor: 
•  Hulp bij administratie en belastingen 
•  Kleine klussen in huis en klein tuinonderhoud 
•  AutoMaatje, een individuele vervoersdienst in samenwerking met de ANWB 
• Een bezoekje 
Maatje op Maat is er voor mensen die de hulp niet zelf kunnen regelen. 
Dit zijn de voorwaarden om hulp van een maatje te krijgen: 
•  U woont in de gemeente Roermond 
•  U woont zelfstandig 
•  U heeft onvoldoende inzetbaar netwerk 
•   U heeft een laag inkomen (bij hulp bij administratie en belastingen en de 
klussendienst) 
Voor aanmelden en informatie kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur 0475 345140.  

I.v.m. het coronavirus zijn er voorwaarden verbonden aan de hulp. Uiteraard  volgen 
wij de richtlijnen van de overheid. 

 

 

 

  

Maatje op Maat gaat weer starten! 
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een-op-een vragen voor hulp of ondersteuning. 

Bij Maatje op Maat kunt u terecht voor: 
•  Hulp bij administratie en belastingen 
•  Kleine klussen in huis en klein tuinonderhoud 
•  AutoMaatje, een individuele vervoersdienst in samenwerking met de ANWB 
• Een bezoekje 
Maatje op Maat is er voor mensen die de hulp niet zelf kunnen regelen. 
Dit zijn de voorwaarden om hulp van een maatje te krijgen: 
•  U woont in de gemeente Roermond 
•  U woont zelfstandig 
•  U heeft onvoldoende inzetbaar netwerk 
•   U heeft een laag inkomen (bij hulp bij administratie en belastingen en de 
klussendienst) 
Voor aanmelden en informatie kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur 0475 345140.  

I.v.m. het coronavirus zijn er voorwaarden verbonden aan de hulp. Uiteraard  volgen 
wij de richtlijnen van de overheid. 

 

 

 

  

Maatje op Maat gaat weer starten! 
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Dementie is een ziekte die steeds meer voorkomt. Ook op de Donderberg. Voor 
mensen met dementie is het belangrijk om aansluiting te houden met de gewone 
maatschappij. Het is niet moeilijk om mensen daarbij een handje te helpen.  

Mensen worden steeds ouder. Een jaar of 81 worden we tegenwoordig gemiddeld. Bij 
die hoge leeftijd horen ook nadelen. Dementie is daar een voorbeeld van.  Dementie is 
een ziekte waarbij de hersenen ziek worden en slechter gaan functioneren. Dementie 
ontwikkelt zich en in het begin is het heel anders als na een paar jaar. Heel veel 
mensen met dementie wonen gewoon thuis en voelen zich helemaal niet zo ziek. Zij 
willen graag gewoon meedoen, zoals iedereen.  

Wel 20 jaren kan dementie duren. In het eerste 
stadium van dementie, is er eigenlijk nog niet veel 
aan de hand: Men is iets vaker de sleutels kwijt en 
vergeet wel eens een afspraak.  Maar na verloop 
van tijd worden mensen met dementie 
hulpbehoevend, omdat het steeds moeilijker wordt 
om alledaagse dingen te doen. Zelfstandig leven 
lukt niet meer. Aankleden gaat mis omdat men 

eerst de schoenen aantrekt en pas daarna aan de sokken denkt, boeken worden 
weggezet in de ijskast en midden in de nacht gaat men een ommetje maken door de 
wijk en raakt men daar de weg kwijt.  Uiteindelijk gaan mensen met dementie dood. 
De meeste tijd leven mensen met dementie gewoon thuis. Natuurlijk vinden zij het 
leuk om actief te blijven, ook al hebben zij daar steeds meer ondersteuning bij nodig 
 
Om de  ziekte dementie te krijgen is vreselijk voor iedereen. Zeker in het begin als 
men de ziekte bewust meemaakt.  Later heeft men de aftakeling niet meer in de 
gaten. Dan is het vooral erg voor de naasten. Als je partner bijvoorbeeld dementie 
krijgt dan komt er veel zorg op je af. Een zorgtaak waarmee je 24 uur per dag en zeven 
dagen in de week bezig kunt zijn. Heel zwaar dus. Maar die zorg betekent wel dat 
iemand niet opgenomen hoeft te worden in een verpleeghuis, dat is niet alleen fijn 
voor de patiënt maar ook voor de maatschappij, want  verpleging is erg duur. Voor de 
mantelzorger geeft het verlichting als de zorg voor de persoon met dementie zo nu en 
dan overgenomen wordt. Bijvoorbeeld als er iemand is die eens in de week een stukje 
gaat wandelen, of een avond in de week met de persoon optrekt. 
 
Op de Donderberg wonen natuurlijk ook veel mensen met dementie. Het is te hopen 
dat wij oog hebben voor die mensen en hen gewoon zien als medemens.  
 

@Pierre Diederen 

Dementie volksziekte nummer 1 
Z



28
28 

 

 
In gesprek met Hussein Hassan, de man die  op het Ontmoetingsruimteterras 
zoveel voor de vogels betekent.  Al zo’n jaar of vijf. De directe aanleiding van dit 
stukje is dat hij alweer een nieuwe voerplank heeft gebouwd. De allereerste bij ons 
was van de hand van Wim Pinkse: ere wie ere toekomt. Die hing lang aan een 
lantarenpaal achter. Totdat die weg werd gehaald en de plank PATS op de grond 
lag in diggelen. Nou ja, niet iedereen is “ziek van vogels”. Daarmee bedoelt Hussein 
dus dat ie GEK OP vogels is. 

Hij kwam 15 jaar geleden uit Iraq, waar hij 
woonde in de stad Kirkuk. Daar had hij een 
eigen huis en ook altijd vogels: kanaries en 
parkieten. In de asielzoekerscentra waar hij 
met zijn gezin, daarna hier in Nederland in 
belandde kon hij niks met vogels natuurlijk, 
maar zodra hij in Ell in een eigen huis woonde 
had hij ze weer. Daarna in Roermond wegens 
ziekte niet meer, maar ontdekte hij dat de 
vogels in het wild buiten ook net zo leuk zijn 
om mee te leven en ze te voeren en zo. Hij 
bouwde een fantastische voerplank in zijn 
achtertuin en inmiddels toen die plank van  
Wim ter aarde was gestort makte hij er ook 
een voor ons (Wim heft het te druk 
tegenwoordig) van een oud konijnenhok. 
Tijdens de Corona zeg maar, begon die steeds 
meer stukken te verliezen: na elke 
voorjaarsstorm was ie een laagje kleiner… Nu 
heeft Hussein van nieuw hout een stevige 
gemaakt. Zie foto met de bouwmeester zelf. 
Hartstikke scheef staat alles, in het beton en aan de ijzeren paal die hij voor dat oude 
konijnenhok plaatste, maar dat is juist het bewijs dat het een echte Hussein is. 

We zijn erg dankbaar dat het Midden Oosten zulke vreemde vogels op ons dak heeft 
gestuurd. We willen ze nooit meer missen!! 

@Hans 

“IK BEN ZIEK VAN VOGELS”…. 
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Oplossing was: Indeling 
Winnaar vorige uitgave:    Silke Claessen    gefeliciteerd. 
  
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 
 
 
 
 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 
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Bij Bosshardt  
Jupiterstraat 44 6043 XD Roermond  
Tel. 0475-322260 
 

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  
 

DB4ALL  
Donderbergweg 36b 6043 JH Roermond  
Tel: 06 84 02 82 65  
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
 
De kansmakelaar  
is ook regelmatig in  de Donderie te vinden. 
Afspraak maken?  Dat kan.  
Bel 088- 385 0233 of  mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 
De WegWijZer Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond    
Tel. 0475-345135 Openingstijden:  
Ma-do: 13.30-16.30 Di-vr: 9.00-12.00uur  
woensdag geen spreekuur  
E-mail: info@wegwijzerroermond.nl  
Website: www.wegwijzerroermond.nl 
 
Dienstapotheek Roermond  
(Gevestigd in het Laurentiusziekenhuis) 
Oranjelaan  Roermond   
Tel. 0475-383030  
 
Dierenambulance Midden-Limburg  
Tel. 06-11295306  
 
Donders Goed Spul  
Donderie zaal 3   
Woensdag 13:30 – 16:00 uur  
Algemene info: Tel. 06-14120514  
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
 
Donderse Moestuin  
Donderbergweg 32 6043 JH Roermond       
FB:    MoestuinDonderbergNu 
Geopend elke Maandag van 13-16 uur 
 

Gemeente Roermond  
Postbus 900 6040 AX Roermond   
Tel. 14 0475  
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101  
 

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

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

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  
 

Ontmoetingsruimte (Donderie)  
Maandag t/m donderdag van 10 tot 16:00 uur 
Vrijdag van 10 tot 12:00 uur 
Za & Zo gesloten 
 

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

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.  
 

Seniorenvereniging Donderberg 55+  
Info: dhr. Jan Raeven.  
Tel: 0475-324474   
 

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) 
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MijnAfvalwijzer.nl 
Aug. 
DO 06 REST/GFT 
DO 06 PLASTIC 
DO 13 REST/GFT 
DO 20 REST/GFT 
DO 20 PLASTIC 
DO 27 REST/GFT 
VR 28 PAPIER 
Sept. 
DO 03 REST/GFT 
DO 03 PLASTIC 
DO 10 REST/GFT 
DO 17 REST/GFT 
DO 17 PLASTIC 
DI 22 Textiel 
DO  24 REST/GFT 
Vr 25 PAPIER 

Volgende uitgave    
Okt. 

Kopij inleveren t/m    
15 Sept. 

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  
 

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

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

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

Tandartspraktijk Kiknadze 
Kasteel Aldenghoorstraat 7 
6043 XH Roermond 
Tel. 0475-323680 
www.tandarts-roermond.nl 
 

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

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

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

Wijkteam Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
 

WzB Burenhulp (Donderie)   
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur    
Tel: 06-57348964 van 10:00 t/m 12:00   
 
  
  
  
. 
  

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

Wonen Zuid  
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond  
(ma-vr 8:30-14:00 daarna alleen op 
afspraak) Tel. 088-6653653  
(Ma-vr 8:30-17:00 uur) 
E-mail: info@wonen-zuid.nl 
Website: wonen-zuid.nl 
 

Woonkamer van de 
Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 – 6044 RH Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamervdbuurt@ziggo.nl  
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Alle kinderen verdienen gelijke kansen. 
Daarom start BC Broekhin komend 
schooljaar het project ‘Navigating’. 
Twaalf kinderen uit de brugklas die op 
de Donderberg wonen kunnen hieraan 
deelnemen. Zij krijgen begeleiding bij 
het maken van huiswerk. Ook worden 
ze ondersteund in hun sociaal emo-
tionele ontwikkeling en leren ze beter 
met elkaar om te gaan. 

Bij de huiswerkbegeleiding wordt 
gewerkt met kleine groepen die 
maximaal uit drie leerlingen bestaan. 
Een oudere leerling coacht het groepje. 
De leerlingen in de groep gaan elkaar 
motiveren om beter te presteren. 
Hierbij leren ze te plannen, samen-
vattingen te maken en zich voor te 
bereiden op het maken van toetsen.

In het project is er ook aandacht voor 
sport en spel. Hierdoor worden kinde-
ren bij het uitvoeren van opdrachten 
op een leuke manier gestimuleerd. 
Onder begeleiding van en met oudere 

leerlingen uit de buurt, voeren de 
kinderen verschillende opdrachten uit. 
Het verkleinen van de kansenongelijk-
heid staat hierbij centraal. Kortom; 
het leren van en met elkaar! Op deze 
manier werken de kinderen aan 
verschillende vaardigheden zoals het 
omgaan met emoties, sociaal vaardig 
worden, omgaan met discipline, 
zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid. Zo wordt eraan gewerkt om de 
talenten van kinderen te prikkelen en 
kinderen te laten groeien in hun 
ontwikkeling naar jong volwassenen.

Navigating is een samenwerkings-
project tussen het WOP Donderberg 
en BC Broekhin Roermond. Het project 
is een initiatief van Donderberger 
Ahmet Avci. Hij werkt op BC Broekhin. 
Kinderen kunnen tegen geringe kosten 
het hele jaar meedoen. Nieuwe leer-
lingen van BC Broekhin hebben tijdens 
de kennismakingsdag informatie 
ontvangen. Zij kunnen zich aanmelden 
via school.

BC Broekhin start met project 
om met en van elkaar te leren

Wist je dat de Donderberg ook op Instagram te vinden is? 
Op Instagram maak je kennis met bewoners en bezoekers van 
onze wijk. Spontane foto’s en leuke verhaaltjes over het leven in en 
rond de mooiste wijk van Roermond. Like en volg ons op #mensenvande 
donderberg. Wie weet zie je jezelf of een bekende terug op Intstagram. 
Lees nu het verhaal van de vier vaste bezoekers van de ontmoetingsruimte. 
De komende weken komen de verhalen van onder andere Sjors, Hatice en 
Rebecca voorbij. Heb je geen Instagram? Helemaal niet erg. Je kunt ons ook 
volgen op Facebook of kijk op de website www.donderbergroermond.nl. 

Donderberg nu ook op Instagram


