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Ons wijkblad 
Lieve lezers, 

Dit is alweer het laatste wijkblad van 
DIT JAAR.  

We hopen natuurlijk dat iedereen zich 
weer meldt om in ons blad een 
advertentie of sponsor te mogen zijn. 
We kunnen niet zonder jullie. 

Maar via deze weg willen wij jullie heel 
erg bedanken voor het vertrouwen dat 
jullie in ons hadden. 

Wij wensen jullie en natuurlijk al onze 
lezers een hele fijne gezonde 
feestmaand en een geweldig 2021. 

Dat wij die knuffelend mogen vieren. 

 

De redactie. 
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Het is me wel een jaar geweest….. 
Corona, iedereen thuis. 

De ontmoetingsruimte open/dicht/open en weer dicht. 
Helaas het is niet anders. 

Maar voor velen was het een stille en eenzame tijd. 
 

We moesten ook afscheid 
nemen van een paar geliefde personen. 

 
We kunnen alleen hopen dat 2021 een gezelliger en 

beter jaar wordt. 
 

De wijkraad 
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Maandag en vrijdag 
10:00 tot 12:00 

Woensdag 10:00 tot 13:30 
Dinsdag en Donderdag 

10:00 tot 15:00 
 

Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

Van visitekaartje 
tot XL formaat

Snelle 
levering

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages 

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk
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De woonkamer van de Componistenbuurt 
is een kleinschalige ontmoetingsruimte 
voor bewoners uit de Componistenbuurt. 
Buurtbewoners kunnen hier terecht om de 
krant te lezen, koffie te drinken, een 
praatje te maken met de 
buurvrouw/buurman of om samen een 
activiteit te ondernemen. Ook zijn er 
diverse ruimtes waar verschillende 
activiteiten plaatsvinden. Aerobics, Yoga, 
naailes en Aan Tafel zijn een aantal 
voorbeelden van activiteiten in de 
woonkamer. In de woonkamer zijn 
gastvrouwen en/of heren aanwezig om de 
gasten te ontvangen, een praatje te 
maken met de bezoekers of om 
activiteiten te ondernemen. 
 
De Woonkamer wil graag een plaats 
bieden aan iedereen die zomaar voor een 
kopje koffie en/of een gesprekje bij ons 
binnen lopen. Uit onderzoek is gebleken, 
dat in onze maatschappij steeds meer 
behoefte komt aan dergelijke 
ontmoetingsplekken. Veel mensen zijn 
alleen en zien soms dagenlang niemand. 
Wat is het dan fijn wanneer iemand zich 
gewoon om jou bekommert, je neemt 
zoals je bent en je niet wil veranderen. 
 

Helaas zijn wij momenteel, in verband met 
de aangescherpte corona richtlijnen, 
genoodzaakt onze dagelijkse open inloop 
te stoppen. Wij hopen echter in elk geval 
na de Kerstvakantie de inloop weer te 
kunnen hervatten. Wij zijn hiervoor 
naarstig op zoek naar vrijwilligers, die 
wekelijks een ochtend als gastvrouw of 
gastheer bij ons werkzaam willen zijn.  
 

Omdat voor 
 ons project 
 Aan Tafel 
 momenteel 
 geen kok meer 

                                               beschikbaar is 
zoeken wij een amateur kok/kokkin, die 
samen met een 2e vrijwilliger vanaf januari 
elke 2 weken een maaltijd wil bereiden 
voor 8 tot 10 buurtgenoten. 
Ook voor onze naailessen  
zoeken we nog een docente  
om vanaf januari wekelijks  
voor een zestal dames de  
lessen te verzorgen. 
 
 
Gegadigden voor de openstaande 
vacatures kunnen zich melden bij  
Bert Pansters, tel. 06-51084146 of 
e-mail bert.pansters@home.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woonkamer van de Componistenbuurt  
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En dan hebben we het niet over de postcodeloterij 
of id., maar over de herfstkleuren van de bomen. 
Als er ooit een landelijke verkiezing komt van de 

mooiste straat in de herfst, wint deze straat dat wel 
haast zeker, in de hoogste categorie. Tegelijkertijd: 
je zal er maar wonen. Vanaf september en met een 

beetje pech tot in november, heb je de voortuin 
onder een dik pak bladeren verborgen en vegen of 

bladblazen helpt niet, want er zijn er altijd weer 
meer of nòg meer… En dan hebben we het over de Parmentierstraat, de rest 
van het jaar een doodgewone doorgangsstraat in de Vliegeniersbuurt, met 
bewoners met dezelfde vreugdetjes en probleempjes als u en ik, totdat het 

herfst wordt, dan is opeens alles anders en loopt deze straat voorop.  

Het is en soort Esdoorn volgens mij, oh nee 
Eik natuurlijk. Ja HALLO ik heb dan wel jaren 
in het groen gewerkt  maar dat wil niet 
zeggen dat je dit ook allemaal weet. En 
onderzoeks- journalistiek daar doe ik niet 
meer aan op mijn leeftijd. Als ik maar niets 
oproep met erover te schrijven… Eeuwen 
geleden, krabbelde ik ook iets bij elkaar 

voor dit tijdschrift over de allermooiste dikke Prunussen van Nederland die 
stonden in de Kasteel Aldenghoorstraat, elk jaar weer adembenemend om te 
beleven, van een onbeschrijfelijke kleurstelling. Nou dat vond iedereen ook, 
maar een paar maanden later waren ze allemaal omgehakt. Nou stond dat 
waarschijnlijk toch al op de rol, want hun wortels vernielden daar de stoep 
heel erg, maar toch….  

Ik kan me voorstellen dat je als bewoner van de Parmentierstraat er op 
zekere dag ook genoeg van hebt. Al die filmende en fotograferende mensen 
heb jij geen boodschap aan.  

DE STRAAT DIE HET ALTIJD WEER WINT… 

 

9 
 

Trouwens zou de gemeente die mensen daar niet helpen elke herfst met 
opruimen? Zal ze netjes staan, maar dat zal ook wel (niet…?), ik heb geen 
idee.  

Ik schrijf dit vooral omdat het zo ontzettend mooi 
is. Wij hebben er vanaf de 8e verdieping van de 
Olieslagersstraat Vliegeniersflat een riant uitzicht 
op en ik zou entree kunnen heffen bij de mensen 
die even het van bovenaf willen komen bekijken…. 
Het is een onbeschrijfelijk rood-paarse kleur, 
wisselend met het licht wat er doorheen valt.  Een 
windstille herfst is het beste, dan hangen ze er het 
langste. Gister heeft het gestormd. Tot m’n verbaas 
zit er toch nog veel aan (zie foto’s). Enfin ik heb er 
al eerder vaker over geschreven, ik weet het, maar 
mooie dingen verdienen het af en toe te worden 
herinnerd. Hopelijk zeggen ze dat ook van ons straks als wij, onherroepelijk, 
als een blad van de boom zijn gevallen. Maar ja dat is ànders natuurlijk. 
Bladeren zeuren ook niet als ze oud worden, of klagen over pijn of welk 
negatief ook. Ze zijn gewoon mooi, gaan dood en leggen zich daarbij neer. 
Een voorbeeld voor ons moeizaam gedoe. En als de wind, de storm er 
doorheen trekt hoor je ook geen onvertogen woorden of zo. Slechts een 
soort eenstemmige instemming: laat maar waaien, waarheen ook, alles komt 
goed!                                                                                                                  @Hans 
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Maximina besloten om de laatste weken van 2020 dicht te blijven

 

 

 

 

 

 

 

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. 

MAXIMINA 
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Op 28 oktober 2020 bereikte ons het bericht dat Lilian Boonen op 
58-jarige leeftijd onverwachts is overleden. Ruim 20 jaar was Lilian 
actief en betrokken in de Sterrenberg. Gedurende al die jaren was 
Lilian secretaris van de Stichting Sterrenberg. Daarnaast deelde ze 
met José Drent het voorzitterschap van de stichting.  

Lilian zette zich met hart en ziel in voor de wijk. Zo was ze een van de 
belangrijke vrijwilligers bij onder andere de kinderactiviteiten in de 
Sterrenberg. Samen met de andere vrijwilligers wilde Lilian de kinderen in de 
wijk een warm thuisgevoel meegeven. Iets wat niet altijd vanzelfsprekend is 
in de wijk. Als ze zag dat een kind uit armoede geen winterjas had, dan werd 
ervoor gezorgd dat het kind er eentje kreeg.  

Lilian was een lieve en rustige 
vrouw die meestal stil en op de 
achtergrond werkte. De 
vrijwilligers van de stichting 
Sterrenberg vormen een hecht 
en trouw team. Ook buiten de 
stichting om vinden ze veel 
steun bij elkaar. Het overlijden 
van Lilian is voor hen dan ook 
een harde klap en het gemis is 
enorm groot.  

Lilian was ook vaak de 
verbindende schakel met 
andere organisaties, zoals 
Wel.kom en de gemeente. Ook 
daarin zal Lilian worden gemist. 

We wensen haar familie en vrienden heel veel kracht, steun en sterkte in 
deze moeilijke en zware tijd.  

Rust zacht in vrede, lieve Lilian.                                                               @Ruud 

In memoriam: Lilian Boonen 
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De St. Maartens vuren zijn afgelast, met oud jaar mogen we geen vuurwerk 
afsteken, daarom dacht ik laat ik een vrolijk gedicht schrijven over een 
lopend vuurtje. Laat ik een beetje vrolijkheid brengen in deze donkere dagen, 
een klein lichtje in de “corona tunnel”. 
 

 
 
 
 

Mevrouw de Haan uit de Lindelaan 
Had de kraan open laten staan 

Mevrouw van Broddel – van huis uit roddeltante 
Begon te kletsen en te roepen naar alle kanten 

“Heb je ’t al gehoord, haar hele keuken staat blank 
En proper is ze ook niet, wat een stank” 

De keuken werd een straat, de straat een stad 
“Ach guttegut” riepen de mensen “het is toch wat” 

Als een lopend vuurtje ging het rond 
Tsunami in Roermond 

 
Een brave huisvrouw uit Staphorst Noord 

Was helemaal vergeten hoe het hoort 
Op een warme zondag opende zij deuren en ramen 

De hele buurt kan het beamen 
Ze keken toevallig net door de gordijnen 

’t Is heus waar, ze liet haar benen door de zon beschijnen 
Dominee en ouderlingen werden gealarmeerd 

Here Jezus dit gaat helemaal verkeerd 
Zonnebaden met blote benen op de dag des Heren 

Dat dit in Staphorst kan verkeren 
Als een lopen vuurtje ging het rond 

Goddeloosheid tot in de grond 
 
 
 
 
 

ALS EEN LOPEND VUURTJE 
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Een zwoele zomeravond, een zilveren maan 
Adriaan kijkt naar Anne, Anne naar Adriaan 

Er begint iets te broeien, ’t wordt warm, ’t wordt heet 
Het liefdesvuur brandt, fel en vol passie 

Ze slaken, vrees ik, menige kreet 
Geven elkaar hier en daar een krassie 

Maar de buurvrouw, helaas, heeft zo’n hoge moraal 
Zij vindt dit gebeuren een grof schandaal 

Ze belt de politie met dit wilde verhaal 
Anne en Adriaan krijgen een verbaal 

Dus sluit voor het vrijen ramen en deuren 
Anders kan het zomaar gebeuren 

Als een lopend vuurtje gaat het rond 
Groot zedenschandaal in Roermond 

 
DE MORAAL 

Wees op je hoede want weet je 
Je loopt buiten, laat per ongeluk een scheetje 

Juffrouw Klets en juffrouw Zwets krijgen er lucht van 
En als een lopend vuurtje gaat het rond 

Aardbeving in Roermond 
  
 
                                                    
 
 
 

                                                                  ©Willie de Kubber-Verheijden 
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Amanda Corbesir  is een heel leuke minibieb gestart, in de Sterrenbuurt. 
Corbesir  zou het wel erg leuk vinden  als er in Roermond, met name op de 
Donderberg, meer minibieb initiatieven komen. Ze kan helpen door tips te 
geven en een boekenpakket om mee op te starten. De bieb heet SABI, de 
eerste letter van de voornamen van haar gezin: Sander, Amanda, 
Benjamin,Isaac. 

Amanda vertelt: ''Mede dankzij Kleur je wijk, heb ik mijn minibieb kunnen 
starten. Mijn bieb is door en voor mijn wijk gerealiseerd. Mijn eigen boeken 
voorraad werd wel erg groot. Toen ik op internet zag dat er minibiebs 
bestaan, ben ik ze regelmatig gaan bezoeken. Ik vond dit zo'n leuk initiatief, 
dat ik er zelf ook graag eentje in mijn voortuin wilde. Ik heb bij Wel.kom een 
aanvraag gedaan en na goedkeuring is mijn man begonnen, met het maken 
van een bieb kastje. Nu kan ik via mijn minibieb de liefde voor boeken delen, 
met andere boekenliefhebbers. Een van de leukste dingen hiervan is het 
contact, met de mensen die ook graag lezen''. 

Ze vertelt verder: ''Mijn man en jongste zoon vinden het leuk om mij te 
helpen, met o.a. het ophalen van de gedoneerde boeken en het stickeren van 
de kinderboeken. In de bieb zijn er o.a.thrillers, biografieën, romans, 
feelgood, young adult, kinder-,jeugd en prentenboeken. Dus voor iedereen 
die graag leest, of  voorgelezen wordt. De boeken haal ik uit mijn eigen 
voorraad of  ik krijg ze gedoneerd. Een paar keer per jaar krijg ik via 
zwerfboek, boek donaties. Mijn minibieb is namelijk ook een 
kinderzwerfstation. De kinder- en jeugdboeken zijn voorzien van een sticker 
met een code. Als de lezer de code op zwerfboek.nl invoert kan ik de reis van 
het boek volgen. De boeken zijn altijd gratis. Je kunt het lenen, ruilen of als 
het boek je heel goed bevalt, mag je het natuurlijk ook houden. Het leukste is 
om te ruilen, zodat de voorraad in het kastje wisselt. De kinderboeken zijn 
zwerfboeken.  

Het is de bedoeling dat na het lezen het boek verder gaat zwerven naar een 
ander minibieb in de buurt, of je legt het zelf ergens ter 

Minibieb liefde voor boeken 
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zwerven neer bijvoorbeeld in het parkje, bij het zwembad, speeltuintje bij jou 
in de straat etc. Zo hebben meerdere kinderen de kans om de boekjes te 
kunnen lezen''. 
In het kastje staan boeken voor alle leeftijden. Op de onderste plank in de 
minibieb staan de boeken voor kinderen/ jeugd en de overige voor de 
volwassenen. Ook zullen er soms boeken staan in een andere taal. Er zijn 
momenteel Arabisch geschreven kinderboeken en een aantal Engelse 
prentenboeken. Wie weet ooit ook boeken in andere vreemde talen. 

Amanda Corbesir heeft eigenlijk geen verdere plannen met de bieb. Alleen 
dat ze wat naambekendheid krijgt en dat men haar minibieb regelmatig komt 
bezoeken. 

Minibieb SABI is te volgen op Instagram en facebook. 

Instagram:  
minibieb_sabi_roermond 
Facebook:  
Minibieb SABI 
E-mail:  
minibiebsabi17@gmail.com 
Adres:  
Terrastraat 64 Roermond          @Angela  
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Met of zonder Corona, we zijn hier echt maar even, 
Nèt zijn we er aan gewend en dàn: ’hee waar is ie gebleven?’; 
Het begon net leuk te worden, maar het was alweer voorbij, 
Of je er nou om treurt of tegen vecht, het laat je helemaal vrij…! 
 

Of je ‘n goed mens bent of ‘n slecht, gelukkig bent of niet, 
Die rechtvaardigheid zelve, kent helemaal geen verdriet; 
Het is voor iedereen gelijk en een stok achter de deur, 
Zonder die dreiging van de Dood, kwam er geen eind aan ons gezeur. 
 

Zonder die dreiging van altijd, kwam er nooit iemand op gang, 
Nu drijft het ons steeds voort, of zijn we soms zelfs bang 
Dat we het nèt niet tot een goed einde zullen brengen 
En als het wèl te koop was, zouden we het eindeloos verlengen. 
 

Dat het gelukkig NIET zo is, is een mysterie op zichzelf, 
Hij die dit verzonnen heeft was zeker geen spuit elf; 
Maar dat het ook een bedoeling heeft zal iedereen wel snappen, 
En dat het in de aandacht voor jou, ook nooit zal verslappen… 
 

Intussen zitten we allemaal samen gezellig in hetzelfde schuitje, 
Geboren om weer te vertrekken en door de corona niks geen uitje; 
Gewoon hier en nu bij jou gebleven en de zaak recht onder ogen, 
Of ze je nou vervloeken of juist heel graag mogen… 
 

Het blijft een wonder, een geheim, een raadsel en een grap, 
Nou, hoe het dan ook in mekaar steekt: ‘t is ontzettend knap; 
Geen mens, nee echt niet één van ons, kan dit alles zo imiteren  
En hoe het dan moet met dat leven en die dood, is nergens anders te leren. 
 

Dan hier, met vallen en opstaan in ons eigen koning te rijk, 
Geen mens die het kan volgen, met onze voeten in het sterfelijk slijk; 
We laten ons niks wijsmaken, door vijand of door vriend 
En als je hier geboren wordt, heb je daar dan iets mee verdiend… 
 

Hoe het ook dan werkelijk zit, het is zeker niet partijdig, 
Het is ons dagelijks gegeven en ook zeer tegenstrijdig; 
Soms stopt het zomaar plotseling, of precies aan het eind van een zin,  
(dat heet dan ‘een mooie dood’…) 
Maar wellicht is al dat bittere einde, dan tòch weer een nieuw begin… 

@Hans 

De Kroon of de Corona … 

De
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@Hans 

De Kroon of de Corona … 

De
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Het is de kers op de taart, een sluit-
stuk van jarenlang bergen werk 
verzetten. Fiel Schelfhout straalt van 
oor tot oor. Eindelijk is het zover, de 
nieuwe gevelplaten bij Gotcha worden 
gemonteerd. De droom van Fiel en 
vele buurtbewoners gaat eindelijk in 
vervulling en Gotcha heeft een frisse 
en nieuwe uitstraling. 

Fiel Schelfhout begon zo’n vijf jaar 
geleden aan het project om het 
knalrode gebouw van Gotcha een 
andere uitstraling te geven. “Het idee 
daarbij was om jongeren de platen te 
laten kleuren, zodat er een kleuren-
palet op het gebouw te zien zou zijn. 
Dit bleek niet haalbaar”, blikt Fiel terug.

Toen omarmde Euramax het project. 
Het Roermondse bedrijf heeft een 
techniek ontwikkeld om op aluminium 
te printen en zo complete gevels te 
kunnen bedrukken. Dan is ook the sky 
the limit, dacht Fiel. “We zijn met de 
jongeren aan de slag gegaan om een 
ontwerp te maken geïnspireerd op 
de kleuren van de bomen in alle 

seizoenen. Ook wilden we de activi-
teiten die binnen gebeuren buiten 
zichtbaar maken. En bij dat alles 
moest er uiteraard ook een eerbetoon 
aan Johan Cruijff zijn”, vertelt Fiel 
enthousiast.

“Mensen moeten geboeid worden door 
het gebouw. Het ontwerp is aan iedere 
kant van het gebouw weer anders. 
Mijn dochter Daphne is grafisch 
ontwerpster en heeft alle ideeën 
uitgewerkt. Het ontwerp is door de 
welstandscommissie erg enthousiast 
ontvangen. Afgelopen jaar werden de 
platen bij Euramax geprint. Echter 
vanwege de brand bij Gotcha konden 
de platen niet direct worden geplaatst. 
Opnieuw werd het project vertraagd.
Maar nu is het er dan toch van gekomen. 

Fiel is erg blij met de betrokkenheid en 
financiële bijdrages van organisaties 
en bedrijven. “Dit was niet mogelijk 
geweest zonder de bijdrage van het 
WOP Donderberg, Kleur je Wijk, de 
Vliegeniersbuurt, Euramax, Rockwool, 
Rabobank en Bo-rent. Ook andere 
partijen hebben een bijdrage geleverd.”

Nieuwe frisse uitstraling 
voor Gotcha!
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Gotcha is het jeugd- en jongerencen-
trum voor en van de Donderberg. 
Het is ook de uitvalsbasis voor de vier 
enthousiaste jongerenwerkers van 
Wel.kom; Aukje, Jerrel, Hassan en 
Chajmaa.

Ja, de situatie was de afgelopen 
periode allerminst gunstig voor het 
jeugd- en jongerenwerk. Het begon 
dit jaar allemaal met de brandstichting 
bij Gotcha. En de coronaperiode die 
daarop volgde. Ze zijn dan ook blij dat 
het jongerencentrum sinds enkele 
maanden weer beperkt open is. 
“Natuurlijk houden we ons daarbij 
strikt aan de coronamaatregelen. 
Gelukkig mogen we voor de jeugd 
weer een aantal activiteiten wel laten 
doorgaan”, vertelt Aukje enigszins 
opgelucht. Aukje van Weert is het 
eerste aanspreekpunt voor meiden en 
heeft als aandachtsgebied de locatie 
gebonden activiteiten. Verder is ze 
Cruyff Courtcoach waarbij ze veel 
samenwerkt met de buurtsportcoach 
en de Cruyff Foundation. 

“Als jongerenwerkers zoeken we de 
plekken op in de wijk waar de jonge-
ren zijn. We begeleiden en coachen 
jongeren, als een soort van leefwereld-
specialist. We spreken niet alleen de 
jongeren zelf, maar ook bijvoorbeeld 
ouders of buurtbewoners. Ook hebben 
we waar nodig contact met netwerk-
partners en andere organisaties. Ik 
richt me voornamelijk op de talent-
ontwikkeling en participatie van de 
jongens”, vertelt Hassan Baynani.

Chajmaa Bellakhal is op dit moment 
met zwangerschapsverlof. Zij is de 
coach voor jongeren tussen de 18 en 
27 jaar, die tussen de systemen van 
hulpverlening dreigen te vallen. 

Jerrel Slager heeft in Gotcha zijn eigen 
sportschool. Daarnaast is hij de jonge- 
renwerker die zich richt op de oudere 
jeugd en begeleidt hij vrijwilligers die 
zelf kinderactiviteiten organiseren. 
Gotcha is het jongerencentrum, maar 
stelt daarnaast ook zijn deuren open 
voor buurtinitiatieven. Op deze manier 
is het een centrum van en voor de 
buurt. Om de jongeren te bereiken 
worden uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd. “Het organiseren van 
activiteiten is niet ons einddoel. We 
organiseren veel van onze activiteiten 
samen met de jongeren. Als je hen iets 
laat organiseren dan leren ze daar 
heel veel van. We zien waar jongeren 
goed en minder in zijn. Daardoor 
kunnen we jongeren beter begeleiden. 
Op deze manier zijn er meerdere 
lagen in activiteiten”, aldus de 
jongerenwerkers.

Gotcha spil in 
jeugd- en jongerenwerk

De jongerenwerkers bij Gotcha. 
Vlnr Jerrel, Aukje, Hassan. Niet op de foto 
Chajmaa.
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Limburgse ondernemers en organisaties, creëer 
juist nu waarde voor mens en samenleving!  
 

Panningen, 29 oktober 2020 - Rendiz uit Panningen – actief in zorg, 
horeca en flexibele leefruimtes – roept ondernemend en 
institutioneel Limburg op om elkaar juist nu actiever op te zoeken. 
“Deze tijd vraagt om creativiteit en verbinding, die ontstaat uit 
contact over sectoren heen en dat is er veel te weinig,” aldus Rendiz 
Directeur Vivian Kersten. 
 

“Het is een tijd waarin we elkaar moeten vinden om nieuw perspectief te 
scheppen. Veel ideeën, concepten en partnerships ontstaan uit toevallige 
ontmoetingen die vaak ontstaan tijdens een congres, ondernemersprijs of 
netwerkborrel. En die zijn er nu niet. Daardoor gaat ontzettend veel waarde 
verloren. Waarde in de zin van het zien, ontwikkelen en benutten van 
potentieel dat je opeens tegenkomt. Ik roep organisaties en bedrijven dan 
ook op af een toe een uur niks te plannen, een toffe organisatie in de buurt 
op te zoeken en de telefoon te pakken. Eens kijken wat er gebeurt.”  
 
Er kan veel als bedrijven elkaar blijven opzoeken. 
Want ook nu kunnen ondernemers samen waarde voor de samenleving 
creëren volgens Kersten. “Kijk bijvoorbeeld naar medewerkers die een 
thuiswerktoeslag krijgen. Wat als ze die uitgekeerd krijgen in een tegoedbon 
voor een afhaalmaaltijd? Dan heeft de horeca er ook wat aan. En wat als 
supermarkten die wellicht wat extra’s verdienen dit jaar, een deel van die 
winst gebruiken om lekkere maaltijden voor zorgmedewerkers toegankelijk 
te maken?” Vanuit diezelfde creativiteit en samenwerking ziet Vivian ook 
mogelijkheden voor de mensen die als dagbesteding werken op de 
horecalocaties van Rendiz. “We zijn in gesprek met zorgorganisaties en ook 
met productiebedrijven waar assemblagewerkzaamheden te doen zijn. Maar 
wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn als onze mensen model kunnen staan met 
kleding van een mooie kledingzaak en dat we die beelden delen via onze 
social media kanalen. Mensen een waardevolle dag, die kledingzaak 
waardevolle promotie. En natuurlijk zijn we ook blij met organisaties die onze 
mensen helpen via het afnemen van kerstpakketten of afhaalmaaltijden bij 

Oproep Rendiz Eigenaar Vivian Kersten: 
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onze horecalocaties. Ik wil maar zeggen dat er veel kan als we elkaar 
opzoeken. Uiteindelijk leidt dat tot waarde voor mens en samenleving, 
daarvan ben ik overtuigd.” 
 

In contact over waardevol ondernemen 
Vivian is dan ook op zoek naar 
partners. Partners die deze mensen 
tijdelijk kunnen helpen om 
vertrouwen en geluk te laten groeien. 
Maar ook partners die samen waarde 
voor de samenleving willen creëren. 
“Onze missie is het zien, benutten en 
ontwikkelen van potentieel, van 
mensen en materialen. Die missie dag 
in, dag uit waarmaken is nu moeilijker 
dan voorheen. Maar het lukt als we 
elkaar blijven opzoeken, uitnodigen 
en uitdagen. Ik ben daarvoor in ieder 
geval altijd bereikbaar!”  
 
Organisaties en bedrijven die in 
gesprek willen met Rendiz over 
waardevolle ideeën voor deze tijd, 
kunnen contact opnemen met Vivian 
Kersten via v.kersten@rendiz.nl.  
Dat kan ook met ideeën voor een invulling van de dagbesteding van mensen 
die normaal gesproken werkzaam zijn in de zes horecalocaties van Rendiz. 
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Wij zoeken nog enkele enthousiaste buurtgenoten(m/v) om 
deel te nemen aan ons preventieteam. Heb je interesse of 

wil je meer informatie, neem dan contact op met Bert 
Pansters. 

tel. 06-51084146 of e-mail bert.pansters@home.nl 
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BESTE BUURTBEWONER…… 
 

Het buurtpreventieteam Componisten-
buurt bestaat uit vrijwillige en 
enthousiaste buurtbewoners die zich 
graag inzetten voor de veiligheid en 
sociale controle in onze buurt. De 
primaire doelstelling van 
het preventieteam is dan ook het 
verbeteren van het veiligheidsgevoel van 
de inwoners van de Componistenbuurt en 
het voorkomen van inbraken en andere 
misdrijven. Met name in de 
vakantieperioden kan de duidelijke 
aanwezigheid van een preventieteam het 
inbrekersgilde op afstand houden. 
 
Het preventieteam gaat actief en met 
regelmaat de buurt in om zodoende 
een extra oogje in het zeil te houden. Het 
preventieteam zal duidelijk zichtbaar en 
herkenbaar in kleine groepjes de buurt 
ingaan om eerst en vooral GEZIEN te 
worden en daarnaast toe te zien op 
verdachte situaties. Maar ook handelen 
bij andere ongewenste zaken zoals 
bijvoorbeeld overlast door hangjongeren, 
signaleren van het deponeren van 
zwerfafval of het opmerken van defecte 
straatverlichting, kapotte trottoirtegels 
en bewuste vernielingen door vandalen, 
die het straatbeeld ontsieren. 
 
Tijdens de ronden door de buurt worden 
eventuele bevindingen genoteerd en, 
indien nodig, doorgegeven aan de politie 
of gemeente. Ook kan het team 
buurtbewoners attenderen op 
bijvoorbeeld openstaande (auto)ramen, 
tuindeuren of andere zaken die een 
aantrekkende werking op dieven en 
inbrekers hebben. Het team kan tijdens 
hun rondes ook aangesproken worden 
door buurtgenoten, als zij iets te melden 
hebben of eerder iets verdachts gezien 
hebben. 

Deelnemen aan het preventieteam zal 
zeker geen dagtaak zijn. De buurtrondes 
zullen afwisselend in de ochtend, de 
namiddag en ‘s avonds zijn en kunnen 
lopend gedaan worden. Uit 
veiligheidsoverweging (maar ook voor de 
onderlinge aanspraak) gaan de leden altijd 
in kleine groepjes de straat op en bij 
voorkeur niet alleen.  
 

Als team sta je altijd sterker dan alleen, 
maar het preventieteam is zeker 
géén knokploeg en is ook géén 
verlengstuk van de politie, gemeente of 
BOA’s. Hun primaire taak is observeren, 
melden en indien nodig mensen 
aanspreken. In geval van een noodsituatie 
zullen zij -net als elke andere burger- 
direct de politie inschakelen en eventueel 
een melding plaatsen in hun WhatsApp-
groep. Ook voor de leden van het 
preventieteam geldt dat hun eigen 
veiligheid voorop staat! Zij mogen 
absoluut géén geweld gebruiken of 
politietaken op zich nemen en op geen 
enkele manier buiten de wet of de 
ongeschreven fatsoensnormen opereren. 
Zij mengen zich níet in (buren)ruzies of 
andere dreigende situaties die mogelijk 
gepaard kunnen gaan met geweld.  
 

Hoe meer nieuwe vrijwilligers zich 
aanmelden, hoe vaker we actief kunnen 
zijn. In eerste instantie wordt uitgegaan 
van volledige vrijwilligheid en 
vrijblijvendheid, wat betekent dat de 
vrijwilligers zelf kunnen bepalen waar en 
wanneer zij hun rondes willen 
doen. Mocht er echter op zeker moment 
behoefte zijn aan meer structuur, dan 
kunnen de vrijwilligers onderling en in 
goed overleg overgaan naar meer 
routinematigheid en wellicht wat minder 
vrijblijvendheid. 
 

Namens het Preventieteam 
Bert Pansters 
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Niet in de kroeg, maar gezellig online samen met andere vrijwilligers quizzen! 

Op 7 december, de internationale dag van de vrijwilliger, organiseren wij van 19.00 
tot 20.30 uur een online Pubquiz die iedereen individueel kan spelen vanuit de luie 
stoel, met een kopje koffie of een drankje erbij. Voor de winnaar, staat een 
smakelijke traktatie te wachten. 

Wat heb je nodig: 

·        Een laptop, computer of tablet 

·        Een smartphone 

·        Goede zin, want we maken er iets gezelligs van. 

Hoe kun je meedoen: 

Geef je vóór 3 december op door een mail te sturen aan info@actiefroermond.nl 
onder vermelding van je e-mailadres, je naam en waar je vrijwilligerswerk doet. En 
wij sturen je vlak van te voren een link waardoor je mee kunt doen.  

We kijken er naar uit je online te ontmoeten. 

Deze waarderingsactiviteit is gratis voor vrijwilligers en actieve burgers in de 
gemeente Roermond.  

  

7 december Pubquiz 
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Maatje op Maat is hét centrale punt voor inwoners van de gemeente 
Roermond voor één-op-één vragen voor ondersteuning. 

Maatjes zijn vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het 
voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. 

In verband met toenemende vragen om hulp zoekt Wel.kom vrijwilligers 
die zich met hart en ziel willen inzetten voor de groep mensen die deze hulp hard 
nodig heeft bij het volgende:  

▪ Hulp bij administratie: Voor mensen die niet meer zelf hun 
administratie kunnen doen. Als vrijwilliger help je om de administratie weer op 
orde te brengen. 

▪ Hulp bij kleine klussen: Voor mensen die hulp nodig hebben bij 
het uitvoeren van klussen in en om huis.  

▪ AutoMaatje: AutoMaatje is een samenwerking met de ANWB en 
bedoeld voor plaatsgenoten die minder mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn 
van anderen.  

▪ Een bezoekje: Een bezoekmaatje is iemand die één-op- één 
ondersteuning en aandacht geeft, bijvoorbeeld bij het stimuleren van deelname 
aan sociale activiteiten. Maar ook bij het versterken van de eigen regie of om met 
iemand van gedachten te wisselen. Het sociale contact staat voorop. 

Deskundigheidsbevordering 

Alle vrijwilligers worden begeleid door een professional van Wel.kom en 
krijgen deskundigheidstrainingen aangeboden om de taken zo goed en zorgvuldig 
mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Wilt u vrijwilliger worden 
bij Maatje op Maat? 

Neem contact op met      
Wel.kom van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 12.00 uur via 0475-
345140. 

https://www.welkom.nu/ro
ermond/maatje-op-maat/                                               

Maatjes gezocht  
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Opstapje helpt kinderen tussen 2 en 4 jaar op een speelse manier de Nederlandse 
taal leren. Een medewerker van Opstapje komt bij u thuis om u hierin te 
begeleiden. Ook is er de mogelijkheid andere ouders die aan Opstapje meedoen te 
ontmoeten. 

Opstap is voor ouders met kinderen van 4 tot 6 jaar, die naar de basisschool gaan. 
Via Opstap leer je veel over de ontwikkeling van je kind en over opvoeden. Elke 
week komen de ouders die meedoen in de basisschool bij elkaar. 

Voor Turks- en Marokkaans sprekende ouders bestaat de mogelijkheid om uitleg te 
krijgen in de eigen taal. 

Vanwege de Corona maatregelen zijn er nu 
geen bijeenkomsten en huisbezoeken. 
Maar we bezorgen wel de materialen aan 
huis en houden telefonisch contact, zodat 
ouders toch verder aan de slag kunnen!  

                                                  
                 

                   Kom je samen spelen met je kindje? 

Dit was het thema van de vorige moeders informeren moeders (MIM) 
ontmoet-ochtend. Want spelen is leren, spelen is ontdekken! Vooral samen 
spelen geeft verbinding tussen de kindjes en de moeders onderling. Hoe 
maak je tijdens het spelen contact met je kindje? Waar let je op bij de keuze 
van speelgoed voor je kleintje? Myrthe van www.liefsteling.com begeleidde 
deze interactieve ochtend op enthousiaste en laagdrempelige wijze. Zij hielp 
de 9 moeders van verschillende nationaliteiten enthousiast op weg met hele 
bruikbare tips.  
De ontmoetochtenden worden georganiseerd door 
Wel.kom vanuit Moeders Informeren Moeders, een 
programma in het kader van de Kansrijke Start. 
Wil je graag informatie over Opstapje, Opstap of 
Moeders informeren Moeders of wil je je aanmelden, dat 
kan via 0475-345135 of via: 
opvoedingsondersteuning@welkom.nu   

Opstapje en Opstap 
 

  

Moeders informeren moeders 
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Hij is er niet meer. Plotseling overleden, in Thorn, 
waar hij revalideerde, na te zijn gevallen in de 
Donderie. Weer eens. Hoe vaak al niet en dat het 
dan steeds weer nèt nog goed afliep…. Maar nu 
was het dan toch goed mis.  

Hij werd even plotseling vaste gast in de 
Ontmoetingsruimte. Namelijk toen een paar jaar 
geleden zijn broer, met wie hij samen woonde in 
de Vliegeniersflat, overleed. De volgende dag 
was Arnold bij ons, alsof dat al jaren zijn goeie gewoonte was, en daarna 
bijna elke dag. Alleen als hij zich ècht niet goed voelde (of zich gewoon een 
hele dag versliep… ) sloeg hij wel ’s over.  

Hij hing (zitten was het goeie woord niet bij 
hem…) heel vaak op ons terras, want hij 
rookte stevig. Alsof om zijn vertrek hier nog 
wat te bespoedigen, want hij had er eigenlijk 
geen zin meer in. Wat was het leven nog dan 
een opeenstapeling van ongemakken?  

Hij is 62 geworden en hoe aimabel wij hem 
ook vonden, hij dacht ‘het zal wel’. Dat zei hij 
dan met die merkwaardige bescheiden 
humor, die hij toch tot op het laatst had. 

Nergens dramatisch over doen, was wel zijn insteek. Ook niet als je alleen 
nog maar naar je broer wou. 

Nu is het dan tòch gelukt Arnold, het ga je goed. Je was een charmante vaste 
klant van de Ontmoetingsruimte en niemand kan jou vervangen want je was 
uniek , hoe gewoon je jezelf ook vond. Dank dat we je mochten ontmoeten. 

 
@Hans 

 

In memoriam: Arnold Marechal 
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Geef kerstboodschappen cadeau 
 
Roermond kent meer armoede binnen de gemeentegrenzen dan gemiddeld 
in Nederland. Bijvoorbeeld van alle mensen in de Donderberg kan zestien 
procent met het inkomen nauwelijks hun basisbehoeften dekken. De 
huishoudens met de laagste inkomens komen volgens NIBUD-berekeningen 
gemiddeld € 250 per maand tekort. De vrijwilligers van de 
Vincentiusvereniging trekken zich het lot van deze mensen aan. Met de 
opbrengst van de kringloopwinkel aan de Burgemeester Brouwersstraat 
verzorgt Vincentius jaarlijks in december cadeaukaarten van de supermarkt 
voor de huishoudens met laagste inkomens, zodat het ook voor hen een 
feestmaand wordt. De kerstactie dreigde vanwege de tijdelijke sluiting van de 
kringloopwinkel wegens de coronamaatregelen niet door te gaan, maar daar 
is nu een alternatief plan voor. Vincentius roept Roermondenaren op om 
stadsgenoten die niet rondkomen te helpen onder het motto: geef 
kerstboodschappen cadeau. 
 

Kerstactie en oproep 
In voorgaande jaren werden bijna tweeduizend cadeaukaarten van 
supermarkt Jan Linders verdeeld met de jaaropbrengst van de 
kringloopwinkel van Vincentius. Hiervoor werken ze samen met het 
Maatschappelijk Platform, een koepel van zestien hulpverlenende 
instellingen en verenigingen in Roermond, die met instemming van de 
betrokkenen adressen aanlevert. Dat zijn er ongeveer 750. Covid-19 gooide 
begin maart roet in het eten. Het Vincentiushuis moest op slot en dat 
betekende geen inkomsten uit de winkel. “Sinds september is de winkel 
onder strenge coronamaatregelen weer open, maar het loopt nog niet zoals 
voorheen“, merkt voorzitter van Vincentius Kees Spapens op. “Ook al zijn de 
winkelopbrengsten onvoldoende, toch willen we de kerstactie door laten 
gaan. Daarvoor is uw hulp nodig”.  
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Het Limburgs Diaconaal Fonds, het Armoedefonds, de Roermondse stichting 
1880 en de Rabobank doen ook mee met een donatie. Verder kunnen 
werknemers van Rockwool in plaats van een kerstpakket kiezen voor een 
bijdrage aan deze actie. Kees Spapens vertelt: “We zijn al goed op weg, maar 
we zijn er nog niet. Daarom roepen we Roermondenaren op om in actie te 
komen. Voor 7 euro helpt u een alleenstaande, voor 10 euro een 
bijstandsmoeder met twee kinderen enzovoort.” Door een extra bijdrage uit 
de reserves zal Vincentius die bedragen verdriedubbelen. Iedere bijdrage is 
welkom op het rekeningnummer van Vincentiusvereniging Roermond NL 26 
RABO 0131 2554 28. Meer informatie is te vinden op 
www.vincentiusroermond.nl. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOOR/DOOR en MÉT ALLE WIJKBEWONERS:  
 

  Postadres: Ambachtsingel 83,  
Roermond 

                www.wijkteamhoogvonderen.nl  
       www.hoogvonderen.nl 
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Gotcha 
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Oplossing was: KOOLMEES 
Winnaar vorige uitgave: Henk Groot Roessink   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 en vrijdag 10:00 tot 12:00 
Woensdag 10:00 tot 13:30 
Dinsdag en Donderdag 10:00 tot 15:00 uur 
 

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 
DECEMBER 

DO 03 Rest/GFT 
DO 10 Rest/GFT 
DO 10 Plastic 
DO 17 Rest/GFT 
WO 23 Rest/GFT 
WO 23 Papier 
WO 23 Plastic 
DO 31 Rest/GFT 

Volgende uitgave    
Februari 

Kopij inleveren t/m    
15 Januari 2021 

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  

Vanaf 1 januari 2021 wordt het 
restafval en GFT één keer in de twee 
weken gescheiden ingezameld. Het 
PMD-afval (huishoudelijke plastic- en 
metalen verpakkingen en 
drankkartons) wordt vaker 
ingezameld, namelijk één keer per 
week in plaats van één keer per twee 
weken. 
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“Zet het winkelkarretje maar in de 
eerste rij”, Zehra glimlacht vriendelijk 
naar een oudere dame die een tikkel-
tje onwennig om zich heen kijkt en niet 
goed weet waar ze met haar winkel-
wagentje naartoe moet. Zehra, herken-
baar aan haar gele hesje, is mede-
werkster bij de Lidl in het winkelcen-
trum. Behendig draait ze een karretje 
en reinigt deze, zodat de volgende 
klant het wagentje kan meenemen de 

winkel in. De coronamaatregelen zijn 
aangescherpt, daarom ook dat Zehra 
hier staat. 

Zehra werkt zo’n drie jaar bij de 
supermarkt. Een bijbaantje voor haar. 
Ze is tweedejaars student aan een 
hbo-opleiding in Venlo, waar ze mar- 
keting studeert. In de winkel vallen 
haar wel veel dingen op die tijdens 
haar studie aan de orde komen. 
“Jammer genoeg kan ik daar verder 
in mijn werk niet veel van toepassen. 
Marketing wordt grotendeels op het 
hoofdkantoor bepaald.”

Op de vraag of het bevalt om in de 
wijk te wonen antwoord ze volmondig: 
“Natuurlijk, dit is mijn wijk, ik ben 
geboren en getogen op de Donder-
berg.” En als het even kan wil ze in de 
toekomst hier graag blijven wonen. 
Ze heeft de wijk in positieve zin zien 
veranderen. “Waarschijnlijk zijn de 
hangjongeren van toen, nu volwassen 
en verstandiger geworden”, lacht Zehra.

Een vriendelijke glimlach 
van Zehra

Op Instagram verschijnen steeds meer verhalen van 
mensen van de Donderberg. Like en volg ons op 
#mensenvandedonderberg. Zo kon je afgelopen weken 
al story’s lezen over Zehra, John, Melissa en Bernadette. 
Heb je geen Instagram? Helemaal niet erg. Volg ons op 
Facebook of kijk op www.donderbergroermond.nl.

Volg Donderberg 
op Instagram

Zehra aan het werk. 
Foto: John Peters Fotografie.


