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De redactie. 

 

Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en dus weer (gelukkig) 
een wijkblad op de mat. 
 
We zijn dan ook heel blij dat er 
weer mensen zijn die wilden 
adverteren of sponsoren. Helaas 
is het niet genoeg voor een heel 
jaar ……… we zijn dus nog steeds 
op zoek naar U !!! 
 
Alstublieft meld U we hebben U 
echt nodig.  Als ons wijkblad  
(die door meer als 3000 mensen 
gelezen wordt)  
wil blijven bestaan. 
 
Natuurlijk mag U ook een 
donatie doen als U ons blad een 
warm hart toedraagt. 
Stichting wijkraad donderberg 
NL33RABO 0124441343 

Dank U. 
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De wijkraad 

Het is nog steeds heel gezellig bij 
de wijkraad. Maar al die ZOOM en 
andere middelen om toch maar 
met elkaar in overleg te blijven …… 
beginnen echt te vervelen!!!!! 

Ik spreek voor het hele bestuur… 
we zijn allemaal mensen, mensen 
die willen praten en dingen willen 
regelen voor de Donderberg. 

Alle werkgroepen zijn er klaar voor 
nu alleen nog de toestemming. 

Maar ze zeggen wel eens wat in 
het vat zit verzuurt niet …. Nou 
geloof me het begint aardig zuur 
te worden. Maar ook wij houden 
ons aan de Corona maatregelen. 

Maar zodra er ook maar iets van 
ruimte is zullen de werkgroepen 
hier meteen gebruik van maken.  

Dus blijf de media volgen (website, 
FB of ………… 

U hoort van ONS !!!!! 
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Lieve mensen, 
Sinds enige tijd ontvang ik het wijkblad Donderberg via mijn l ieve vriend Hans Vas. 
Ik lees het blad iedere keer met groot plezier, van alle activiteiten en mogelijkheden 
tot en met alle advertenties. 
Ik wil jull ie heel graag vertellen hoe bijzonder het is wat jull ie doen. 
Jull ie hebben op tal van manieren de diversiteit van de bewoners ondersteund en 
mogelijkheden tot ontmoeting gemaakt. 
Ik zie dat er een ontmoetingsruimte is die de hele week ’s ochtends open is. Dat is 
van groot belang, een plek waar je naartoe kunt en anderen kan leren kennen. Ik zie 
dat er een groep burenhulp is, een groep Wel.kom, die nieuwkomers wegwijs maakt. 
Ik zie een Theehuisje voor een steuntje in de rug en nog zoveel meer. 
Als je op de Donderberg woont hoef je niet te vereenzamen en dat is voor een deel  
jull ie werk. 
Dat jull ie regelmatig een wijkblad uitgeven waarin alles staat waaraan een mens 
behoefte heeft, inclusief de gedichten en korte verhaaltjes van Hans.  
Het is een rijk aanbod en ik feliciteer jull ie ermee. 
Ik weet uit ervaring dat het niet allemaal zonneschijn is, dat er meer mensen niet 
bereikt worden dan wel, maar iedereen kan weten dat er alti jd de mogelijkheid is om 
wel mee te doen en betrokken te zijn. 
 

Ik ben zo geraakt door jull ie veelzijdige mogelijkheden omdat ik zelf ervaring heb met 
een nieuwbouwwijk en de moeizame pogingen om het leven voor alle bewoners 
meer leefbaar te maken. 
In 1970 werd ik aangesteld om in Amersfoort in een nieuwbouwwijk met 10.000 
bewoners iets te doen aan de vervreemding en eenzaamheid van de bewoners. 
In die ti jd bestond er niets, geen opbouwwerk, geen gezamenlijke acties. De 
katholieke kerk heette de katholieke nieuwe bewoners welkom en de 
Gereformeerde kerk deed dat voor de gereformeerde nieuwe bewoners. Er was geen 
buurtcentrum, geen sporthal, geen cafeetje, twee kleine winkelcentra en verder 
niets. 
Ik ben allereerst in gesprek gegaan met de kerken om een welkomstcommissie voor 
alle bewoners te creëren, zonder zieltjes  winnerij. Dat was een eerste begin. Heel 
snel daarna werd er vanuit de bewoners een Hulpdienst opgericht. Het groeide 
langzaam en het leek vooral een onbegonnen werk. 
Ikzelf had geen eigen kantoor, maar na een jaar konden we met elkaar een garage 
onder een van de flats huren. Dat was een geweldige vooruitgang. We zochten een 
manier om met meer mensen in contact te komen en bedachten dat iedereen haar 
lege flessen bij ons kon inleveren. In die ti jd hadden de flessen statiegeld, maar je 
wist nooit waar je ermee naartoe moest.  

Aan de redactie van Donderberg Wijkblad    
                                                                                Le Boulard, 17 december 2021 
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Zo groeide er ongemerkt van alles. We hielden huiskamerbijeenkomsten waarin we 
rollenspel over de vervreemding speelden en zo in ges prek kwamen. 
Er was geen enkele vorm van subsidie en ieder droeg bij wat mogelijk was. 
Er was een grote groep Turkse gastarbeiders en we organiseerden met hen speciale 
ontmoetingsdagen. We zamelden geld in voor T-shirtjes voor de Turkse voetbalclub 
en organiseerden in de 3e week van september (de Internationale vredesweek) 
straattheater over het thema van die vredesweek. We speelden tussen de hoge 
flatgebouwen en soms keek er niemand. 
Ik schreef een verslag over onze ervaringen en noemde het: ‘Tocht door 
onherbergzaam land’. Zo voelde het dikwijls en ik vermoed dat jull ie dat ook kennen. 
Het is vaak ontmoedigend om te merken dat er alti jd mensen zijn die niet 
meewerken, die wat je met moeite schoon en mooi hebt gemaakt vernielen of 
vervuilen. 
Dat is om het bijltje erbij neer te gooien. Je ziet te weinig resultaat van alles wat je 
doet. 
 

Wij ontdekten dat er zeven kringen van betrokkenheid zijn en dat hielp ons om te 
vertrouwen dat er meer gebeurt dan we kunnen zien. 
1e De mensen die van harte mee doen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. 
2e. De mensen die naar de activiteiten komen en daarvan genieten 
3e. Degenen die mensen kennen die betrokken zijn, maar zelf nog niet meedoen 
4e. Zij die wel graag naar een bijeenkomst toe willen, maar niet durven 
5e. Zij die gebruik maken van de geboden hulp, maar niet betrokken willen raken 
6e. De mensen die erover roddelen en zeggen dat het verloren moeite is  
7e. Degenen, en dat is de grootste groep, die er niets van gehoord of gezien hebben  
 

Ik wil jull ie zeggen hoe belangrijk het is dat jull ie dit werk doen en ik wens jull ie toe 
dat ondanks de beperkingen door het virus het komend jaar een jaar van 
ontmoetingen en verrassingen wordt. 
 

Met l ieve groet, 
Addy Wartena. (Ik ben ondertussen 94 jaar geworden en woon in Fra nkrijk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

Danny Thuyns : tel. 06-28669882 
Jan Koolen  : tel. 06-10792907 
Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 
 

Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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Ons huidige, aangepaste weekprogramma van 
de Woonkamer op de Mozartstraat.  

  

Activiteit Aantal 
vacatures Taakomschrijving Tijdstip 

Open inloop        3 
Serveren koffie/thee. Eventueel kleine 
huishoudelijke werkzaamheden.  

1 ochtend in de week 
van 9.00 t/m 12.00 uur 

Aan Tafel        2 
Assisteren bij het bereiden van de 
maaltijden 

1x in de 2 weken op 
dinsdagmiddag van 
15.00 t/m 19.00 uur 

Naailessen        1 
Docente om de naailessen te verzorgen. 
Eventueel lesgeld nader overeen te 
komen 

Dag en tijdstip nader 
overeen te bepalen 

Handwerken        1 
Begeleidster voor het groepje 
handwerkers 

Dag en tijdstip nader 
overeen te bepalen 

Knutselen        1 Begeleidster bij de knutselactiviteit 
Dag en tijdstip nader 
overeen te bepalen 

D ag Ac tiviteit Tijd Co ntactpersoon Telefoon K o sten 

Maandag 
Open Inloop 
Aerobics  
Darten 

09.00-12.00 
19.00-20.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

D insdag Open inloop 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
17.30- 20.00 

Vrijwilliger 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-11225224 

- 
€ 6,- per keer 

W o ensdag 
Open Inloop 
 

09.00-12.00 
 

Vrijwilliger 
 

0475-212567 
 

- 
 

D onderdag Open Inloop 
Aerobics  

09.00-12.00 
19.300-
20.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
06-26376994 

- 
€ 5,- per mnd 

Vr ijdag 

Open Inloop 
Bingo (3e 
vrijdag v/d 
maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Henni Huiskes 
Els Hees 

0475-212567 
06-11225224 

- 
€ 3,- per kaart 

 

Mensen, laat ons niet in de steek!! 
 
Het zou zonde zijn als de Woonkamer haar deuren  
moet sluiten omdat we te weinig vrijwilligers  
overhouden om de zaak draaiende te houden. 

www.drukkerij-koenen.nl

Schaapweg 22 • Vlodrop • T. 0475 - 406 406

Het adres voor UW
geboortekaartje
Wij staan bekend om onze goede service
Grote keuze, goedkoop en snelle levering
Vraag naar de mogelijkheden

20 
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Ons  bereikte het droevige bericht dat Toos Massy op 16 december 2021 i s  overleden. Toos 
was  al langere tijd ziek, maar haar overlijden heeft velen alsnog verrast en enorm getroffen. 
Toos  is 83 jaar geworden. 

Toos  werd door groot en klein steevast “tante Toos” genoemd. Ze was een vrouw met een 
hart van goud en ze was enorm betrokken bij het reilen en zeilen in haar wijk, de Sterrenberg. 
Ruim 33 jaar geleden was ze een van de oprichters van de huidige Stichting Sterrenberg. Er 
werd gestart met een huiskamer met inloop. Toos was er erg trots op dat er een spreekuur 
werd gehouden, waar iedereen met vragen kon binnenlopen. Ze vond het dan ook bijzonder 
jammer dat dit spreekuur ve rplaatst werd naar de Donderie. Maar zoals Toos dan zei: “Veer 
gaon door op ós eige.” Ze l iet zich niet gauw uit het veld slaan. Toos ging helemaal voor de 
wijk. En a ls iets niet vlot genoeg verliep met bijvoorbeeld een subsidie, dan beet ze zich erin 
vast.  

De armoede in de buurt was een doorn in haar oog. Als er een kinderactiviteit werd gehouden, 
kwam daarbij standaard de koekjestrommel op de tafel. Daarbij zei Toos: “Laot die jonge 
méraete. Koekjes zén auch botterhamme.” Ook heeft menigeen kunnen rekenen op een tas 
vol  boodschappen of kleding, als Toos zag dat het daaraan ontbrak. 

Toos  was ook een groot carnavalist, ze maakte haar eigen kostuums en vooral de hoedjes die 
ze maakten waren geweldig. Ook had ze een groot hart voor dieren. Maar bovenal was Toos 
een voorbeeld en een leermeester voor menigeen.  

Ruim vi jf jaar geleden heeft Toos afscheid genomen van de s tichting. Maar ze is de Sterrenberg 
a l tijd trouw gebleven.  

We wensen haar familie en vrienden heel veel kracht, steun en sterkte in deze moeil ijke en 
zware ti jd.  

 

 

 

 

 

Rust zacht in vrede, lieve Toos 

  

In Memoriam: Toos Massy 
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Je s tuurt a l  jaren geen kerstkaarten meer, 
Maar toch ontvang je er nog; 

En niet zo’n paar, of drie of vier, 
Maar een hele doos  vol , wat i s  dat toch? 

 

En dan a l  die appjes  en mai l tjes  van dien, 
Met hetzel fde of ’n fi lmpje of plaatje; 

Het helpt niet ook a l  antwoord je nergens  op, 
En zeker niet weer met een praatje… 

 

Want dat triggert opnieuw die eindeloze s troom, 
Financieel  gaat het hen ook vaak beter; 

Want dat i s  één van de redenen van dat s toppen van jou, 
Ook a l  boeit dat de meesten geen meter. 

 

Honderd veertig adressen was  mi jn laatste record, 
Toen ik s topte, zo’n vi jf jaar geleden; 

Dat was  echt de l imiet, ook a l  creatief, 
‘Wie kri jgt de mooiste?’ was  ook zó omstrede n… 

 

Dus  je ging voor de ui terste topkwal i tei t, 
Maandenlang was  dat plakken en knippen; 

Tot het gaatje ging je echt, voordat je bedacht: 
‘Ze kunnen me nu a l lemaal  verhippen…!’  

 

Maar toch bestaat het gevaar dat je weer zul t beginnen,  
Vergis  je niet dat bl i jft a l ti jd aanwezig; 

Want er i s  er a l ti jd één zender, die mooier i s  dan ooit!  
Voor je het weet ben je er toch weer mee bezig. 

 

Dus  l ieve antikaarters  u bent gewaarschuwd, 
Voet bi j s tuk i s  in deze ti jd geboden: 

Laat u niet omkopen door engelengezang of w àt ook, 
Maak een bord met: ‘GELUKSWENS VERBODEN!’ 

 

Nee hoor, flauwekul , do what you l ike, 
Houd de l iefdesvlag hoog in top; 

Maar laat die Vri jheid a ls  Hoogste Goed niet in de s teek  
En de rest…. Zi t voora l  in jouw kop… 

 

Waar het werkel i jk om draai t, vraagt n iet om een kaart 
Of een fi lmpje of wat je ook verzint; 

Dat i s  iets  vanzel fsprekends , goeds  en vertrouwds,  
Heeft niets  nodig dan ’t geluk van een kind… 

@Hans 
  

Het Kaarten – Drama… 
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Achttien jaren waren we en tot over de oren verliefd, toen we met een katholieke 
jongerenvereniging onze eerste buitenlandse reis maakten. Niet voorzichtig naar de 
Moezel of de Ardennen, nee helemaal naar Zwitserland, naar het Saas -dal, het 
ruigste gebied van Zwitserland met bergtoppen van meer dan 4000 meter. Het was 
adembenemend mooi, we vertoefden een groot deel van de vakantie letterli jk en 
figuurli jk in de wolken. Het is inmiddels 55 jaar geleden maar we blijven ons praktisch 
alles ervan herinneren; voor het eerst samen op reis, voor het eerst dat prachtige 
gebergte zien, de snelstromende rivieren, de tientallen watervallen en de (toen nog) 
enorme gletsjers, een ervaring om nooit te vergeten. 
Onze groep bestond uit zo’n twintig jonge mensen, allemaal ongeveer van dezelfde 
leeftijd. We werden begeleid door een echtpaar Baer en Lenie en aalmoezenier pater 
van der Heyden uit Kerkrade. We logeerden in een jeugdherberg in het dorpje Saas 
Balen, de meisjes op de meisjeszaal, de jongens op de jongenszaal, stiekem foezelen 
was er niet bij, daar zorgden onze begeleiders wel voor. Alle avonden gingen we naar 
een kroegje in de buurt “Bei Mutti” waar der kleine Hanz accordeon speelde. De hele 
avond werd er gezongen en gedanst, de stamgasten noemden ons “die fröhliche 
Holländer”.  Vlakbij het kroegje van Mutti stond een kleine kerk; als Daan en ik heel 
veel zin kregen in elkaar verstopten wij ons wel eens achter de kerk waar we dan 
uitgebreid konden zoenen. 
 
We zeggen wel eens tegen elkaar  “daar in het Saas -dal is onze reislust begonnen en 
hinter die Kirche onze wellust.” Allebei hebben we dat de afgelopen 55 jaar aardig 
kunnen botvieren. 
Eenmaal weer thuis zaten we vol enthousiaste verhalen en vonden we het moeili jk 
om het dagelijkse leven weer op te pakken. Daan in zijn ouderli jk huis, ik bij mijn 
ouders, elkaar twee keer per week zien, weer naar school, huiswerk maken, het viel 
niet mee, het l iefst wilden we alti jd wilde avonturen beleven, maar ja in ieder geval 
hadden en hebben we een geweldige herinnering. 
 
Rond de Sinterklaastijd bedachten we om Baer, Lenie en pater van der Heyden een 
attentie te sturen, ze hadden ons per slot een heerli jke vakantie bezorgd. 
Voor Baer en de aalmoezenier kochten we een doos sigaren (dat was toen nog geen 
schande) en voor Lenie een flacon Badedas. Ik maakte er een Sinterklaasgedicht bij 
waarin ik op rijm de reis en enkele voorvallen beschreef. We deden de pakjes op de 
post en wachtten op een reactie die helaas niet kwam. Wat was het geval, een deel 
van het PTT-gebouw in Venlo was afgebrand. Omdat het Sinterklaastijd was waren er 
veel pakjes opgeslagen, allemaal in de hens. Jammer, niks aan te doen, tegen de tijd 
dat wij ontdekten wat er gebeurd was zaten we al weer ruim in het nieuwe jaar, te 
laat om nog actie te ondernemen, we hebben het maar zo gelaten. 

ONZE OUDE VERTROUWDE PTT 
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Op een mooie voorjaarsdag in 1995, maar l iefst 30 jaar later, ging bij de Kasteel 
Daelenbroeckstraat de bel, de postbode stond aan de deur. Ik begreep in eerste 
instantie totaal niet wat hij bezorgde; in een stevige doos zat een verkreukeld, 
verfrommeld pakketje met daarin verpulverde sigaren,  ouderwetse Badedas en in 
een envelop een vergeelde brief. Langzaam begon het te dagen “det guf ut neet” riep 
ik “ik dacht dat alles verbrand was, hoe kan dat nu hier terechtkomen, hoe hebben 
jull ie ons gevonden?”  Het bleek dat enkele postpakketten niet verbra nd waren, 
ergens op een hoop terecht waren gekomen en vergeten, tot een ijverige 
medewerker ze tevoorschijn haalde. Ze werden alsnog bezorgd en ons pakket kwam 
terecht bij de zoon van Baer en Lenie. Hij heeft onderzoek gedaan naar ene Daan en 
Will ie (het gedicht was alleen met onze voornamen ondertekend) die in 1965 met 
een jongerenreis naar Saas Balen waren geweest. En ja hoor, als een volleerde 
rechercheur heeft hij ons gevonden, het oude pakje in een stevige doos verpakt en 
verstuurd naar de Kasteel Dael enbroeckstraat in Roermond. 
 
We hebben natuurli jk een bedankje gestuurd, ook weer op rijm, ik kan me alleen de 
laatste twee regels herinneren: 
We roepen driemaal HOEZEE 
Voor onze oude vertrouwde PTT 

©Willie de Kubber-Verheijden 
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Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 
uur 

Spreekuur van het wijkteam 
Donderberg/Hoogvonderen 

Langere tijd kon vanwege Corona het wijkspreekuur van het wijkteam 
Donderberg/Hoogvonderen niet doorgaan. Vanaf 1 november is er weer iedere 
maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur een spreekuur van het wijkteam. 
Wilt u iets melden bij politie of Stadstoezicht? Of wilt u iets bespreken meteen 
medewerker van Wel.kom? Loopt u dan gerust binnen in de Donderie. Het spreekuur 
is in de wijkteamruimte naast de beheerder. U bent van harte welkom! 

Het Wijkteam Donderberg is een samenwerkingsverband van organisaties die in de 
wijk actief zijn. In het Wijkteam zitten mensen die de wijk kennen dankzij hun werk. 
Samen met u gaan ze aan de slag om onze wijk mooier, netter en veil iger te 
maken.Meer informatie over het wijkteam leest u op 
www.donderbergroermond.nl/wijkteam 
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Protegé, m’n neus, hij is op jou verkikkerd 
Zoek maar een andere hobby, Jean Claude is passé 

Een tijdlang was ik reddeloos verloren 
Tot ik die tip kreeg van nicht Henriëtte 

En heus ik ben als nieuw geboren 
Na een therapie bij mijn psych op het bed 

Ik heb mijn neus laten renoveren 
Mijn borsten en hals opgerekt 

Mijn dijen en billen laten draineren 
Och, dat alles heeft wel een positief effect 

Maar toch, ik vind het leven zo zwaar 
Ik moet me bewegen op het hoogste niveau 

Soms zit ik eenzaam in mijn boudoir 
En staar naar mijn make up plateau 
Welke oogschaduw moet ik nemen 

Blauw of groen, bruin of grijs 
Ik heb toch zulke grote problemen 

HELP ik word uit deze ellende niet meer wijs 
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Iedere dag komt ze met de fiets of te 
voet vanuit ’t Veld naar het winkelcen-
trum op de Donderberg. “De combina-
tie van winkels vind ik hier erg prettig”, 
vertelt de dame.

Ze heeft haar fiets geparkeerd aan de 
kant van de Donderie. Snel en behen-

dig laadt ze haar gekochte spullen in 
haar fietstas. Naast haar wil iemand 
de fiets pakken. Met een vriendelijk 
knikje zet ze een stapje opzij, zodat de 
vrouw haar fiets uit het rek kan nemen.

“Ja die fietsenstalling hier is niet zo 
geweldig. De stoep loopt hier erg 
schuin af. Dat is niet alleen lastig bij 
het inpakken, maar ook gevaarlijk. 
Als mensen er niet op bedacht zijn, 
vallen ze.”

De dame is klaar met het inpakken 
van haar spullen. Ze trekt haar hand-
schoenen aan en neemt haar fiets 
vlotjes uit het rek. Met een vriendelijk 
glimlachje op haar gezicht fietst ze weg.

Elke dag naar het winkel-
centrum op de Donderberg

Heb je een leuk verhaal, of ken je iemand die iets leuks 
weet te vertellen? Dat kan een bijzondere hobby of een 
unieke verzameling zijn. Misschien wel iemand die al zijn 
of haar leven op de Donderberg woont en er nooit meer 
weg wil. Of misschien heb je je huis wel apart ingericht? 
Laat het ons weten door een mail te sturen naar 
info@donderbergroermond.nl. Wie weet zie je jezelf of 
een bekende terug op Instagram.

Op de Donderbergpagina 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. Heb je geen Instagram? Helemaal niet 
erg. Je kunt ons ook volgen op Facebook of kijk op de 
website www.donderbergroermond.nl. Like en volg ons 
op #mensenvandedonderberg.

Wil jij op de foto 
en iets vertellen?
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Als  je ’s morgens op s taat en het is a l veertien dagen somber bewolkt weer geweest – zoals zo 
vaak in dit landje – en opeens is de zon doorgebroken en je had geen weersverwachting 
meegekregen, dus je bent echt blij verrast: BLIJ!!! 
 
Dat je nog steeds geen corona hebt gehad. Hoezo niet? Omdat jij je zo goed aan de 
voorschriften houdt..? Nou… Wie kan daar z i jn hand voor in het vuur steken? 
 
Als  ja  na een autotoertocht door Zuid-Limburg, - waar je nota bene zelf om gevraagd had! – 
eindelijk je mondkapje af mag zetten, nadat de chauffeur twee uur geleden op je vraag: ‘nu 
hoeven we toch geen mondkapje op hoop ik? ’had geantwoord: ‘a ls we het hier niet opzetten, 
dan doen we het nergens…’ 
 
Als  je eindelijk weer eens op je scootmobiel door het bos rijdt, op zekere mooie herfstdag, 
over het fietspad van Asenray naar Herkenbosch, langs het Golf terrein weet u wel – en je 
dommelt zowat weg in a l die pure gekleurde schoonheid en er springt plotseling een ree over 
de weg, vlak voor je…. 
 
Als  je ijskoud in je bed stapt – vooral je handen zijn verkleumd – en dat je 
dan na een minuut of tien (op je handen liggen…) eindelijk warm begint te 
worden… 
 
Als  je als buitenaards wezen de aarde nadert en je hoort via je boordradio dat je gewoon kunt 
landen op die blauwe planeet, want dat de pandemie waar ze vele jaren mee kampten, 
eindelijk bedwongen is…. 
 
Dat a ls veel buurthuizen weer eens gesloten zijn wegens de zoveelste lockdown, blijkt dat de 
Ontmoetingsruimte in de Donderie ‘gewoon’ open is, voor een gezellige babbel, een kop 
koffie, kop thee, een knutsel of wat ook…heerlijk!  
 

Als  je weer eens allerlei onderzoeken hebt gehad in het ziekenhuis en je 
komt voor de uitslag en er blijkt alweer niks aan de hand, je hebt het 
gezondste lijf dat er i s, behalve alles wat je al had, maar dat telt niet, je 
hebt in elk geval niks nieuws erbij! 
 

Dat de vrouw die woont in jouw flatgebouw en die je vandaag weer tegenkwam jou nu niet 
a l leen de huid vol schold, maar de hele groep, die bij de lift s tond te wachten. Minder 
persoonlijk is toch minder pijnlijk… 
 
Dat je nog steeds een berg nieuwjaarskaarten krijgt ondanks dat je zelf al jaren lang nooi t 
meer iets stuurt. En wat te denken van al die appjes met wensen, die je ook niet beantwoordt?  
 

GELUK… dat is… 
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Als  je door de Rozentuin rijdt (de klassieke naam voor het plantsoen aan de vi jver achter de 
oude MTS) en er zit opeens een hele groep Smienten tussen de gewone wilde eenden en de 
ganzenmassa. Blijkt – a ls je het googelt – dat de smient één van de meest voorkomende 
eendjes in de winter in Nederland is  maar dat wist je niet. Hun lichtgele kopkapje is net zo 
vrol i jk makend als de plotselinge zon na die sombere week… 
 
Dat je de gebedsmuziek van je Mohammedaanse  benedenbuurman meestal niet hoort omdat 
ie net zacht genoeg staat…. 
 
Dat de muis die plotseling op 8 hoog door je huiskamer liep 
inderdaad waarschijnlijk in een tas was meegekomen met je bezoek 
ui t Breda (de muis was wat gewond, waardoor hij waarschijnlijk in 
coma in die tas was gedoezeld) – en dus niet vanuit het gebouw zelf 
hier, wat ook zou kunnen, want ze zi tten er wel… 
 
Dat je buurman je vol enthousiasme komt vertellen dat ie je voorbij is gestreefd en al een 
boosterprik kan halen, ondanks dat ie veel jonger i s, waarop ji j zegt dat je gewoon op de brief 
wacht, maar ja, door zijn aansporing toch maar ’s  op die site gaat kijken en blijkt dat je niet 
meer op die brief hoeft te wachten… 

 
Als  je weer eens, na al die jaren toch een zinnig onderwerp vindt om 
over te schrijven voor het Wijkblad zonder dat het langdradig wordt of 
in dat ‘daar heb je hem zo nodig weer’ schiet… 
 
 
Dat ik u in alle gezondheid een gezegend Nieuwjaar mag wensen en zo 

tot in de eeuwigheid, amen. 
@Hans 
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De bijna 38- jarige Amy van Tintelen, heeft al meer dan 22 jaar een grote passie, voor 
schilderen en alles dat daarbij hoort. Ook geeft ze workshops, kinderfeestjes en 
schilderlessen. Er is van alles mogelijk, als je met haar in gesprek gaat, om je wensen 
kenbaar te maken. 
 
Op 3 en 4 december jongstleden, waren bekenden en 
onbekenden, van harte welkom in het nieuwe officiele 
geopende atelier van Amy(AmyArt). Amy van Tintelen had 
speciaal hiervoor, haar tuin ingericht in "Disney-Christmas" 
stijl . Alle tentoongestelde Disney werken zijn te koop. Van 
kleine muurversieringen tot manshoge tuin/ etalage 
versieringen. Van Tintelen: ''Alles dat ik maak wordt gemaakt, 
met een hele goede kwaliteit olieverf. Deze verf zal niet snel 
van kleur veranderen of vervagen''. 
 

De kunstenares heeft twee geslaagde dagen achter de rug.Veel bekenden maar ook 
onbekenden, vonden de weg naar haar tuin. Glühwein, warme c hocomel en 
kerstmuziek, maakten de kerstsfeer compleet. Haar atelier is op afspraak open.  

Haar vorige ateliers waren eerst in 
Elmpt, daarna in haar woonkamer. De 
kunstenares  heeft nooit een opleiding 
gevolgd om te kunnen schilderen. Door 
de jaren heen is haar talent gegroeid, 
door middel van technieken. Het 
leukste vind ze het maken van 
muurschilderijen. Op deze schilderijen 
schildert ze zowel vrolijkheid als 

droefheid. Het unieke aan haar kunst is, dat ze veel met olieverf verft en nooit met 1 
kleur. Een object schildert ze dus nooit in 1 kleur. In de toekomst wilt ze zich meer 
richten op boetseren en huwelijken opleuken met haar schilderwerk. 
Door het slechte weer afgelopen zaterdag heeft niet iedereen, de kans gehad om 
even langs te komen in het nieuwe atelier van AmyArt.  Daarom is besloten nog 2 
extra kijkdagen in te lassen. 
 
Meer weten: 06- 20705800 

info@amy art.nl         
 @Angela 

Donderbergse kunstenares  
tovert tuin om in Disney Christmas stijl 
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                 en 
 
Vanaf 1 januari 2022 is de ondersteuning en zorg voor inwoners en  
buurten van de gemeente Roermond veranderd.  
 
VIJF 
Voor zorg en ondersteuning van volwassenen van 18 jaar en ouder en voor  
ondersteuning bij initiatieven en activiteiten in buurt en dorp, kunt u vanaf 1 januari  
2022 terecht bij VIJF. VIJF is een nieuwe naam in de gemeente Roermond. Piepjong,  
maar met een bak aan ervaring. VIJF is namelijk een initiatief van PSW, De Zorggroep,  
Wel.kom en VIGO-Vincent van Gogh. Zij leveren diensten op het gebied van welzijn,  
geestelijke gezondheid, ouderenzorg, verslavingszorg en ondersteuning voor mensen  
met een beperking samen. Vier vertrouwde organisaties, maar met een eigentijdse visie.  
Samen met de inwoners van Roermond zijn we VIJF.  
Het versnipperde aanbod van meer dan 50 aanbieders is zo samengesmolten tot één  
geheel. Dat betekent voor gemeente Roermond één langdurige samenwerkingspartner  
en voor inwoners van Roermond één aanspreekpunt voor laagdrempelige passende  
hulp en ondersteuning waarbij ze maar één keer hun verhaal hoeven te doen.  
De ondersteuning aan buurtbewoners die hun buurt leefbaarder en leuker willen  
maken of die anderen in de buurt een handje willen helpen hoort daar ook bij.  
 
Op www.vijf.nu is meer informatie te vinden over de organisatie Vijf. De vier organisaties  
bli jven naast deze samenwerking, ook afzonderli jk bestaan in hun huidige vorm. 
 
Heb je een vraag voor VIJF? Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?  
Ben je op zoek naar zorg of ondersteuning? Neem contact met ons op. Stuur een e-mail 
naar info@vijf.nu 
 
Wel.kom 
Voor vragen en ondersteuning over kinderen en jongeren tot 18 jaar kun je nog steeds 
terecht bij Wel.kom. Het team Jeugd- en jongerenwerk en het team 
Opvoedingsondersteuning helpen je graag!  
Voor vragen kun je contact opnemen met 0475-345135 of via info@welkom.nu. 
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De bijna 38- jarige Amy van Tintelen, heeft al meer dan 22 jaar een grote passie, voor 
schilderen en alles dat daarbij hoort. Ook geeft ze workshops, kinderfeestjes en 
schilderlessen. Er is van alles mogelijk, als je met haar in gesprek gaat, om je wensen 
kenbaar te maken. 
 
Op 3 en 4 december jongstleden, waren bekenden en 
onbekenden, van harte welkom in het nieuwe officiele 
geopende atelier van Amy(AmyArt). Amy van Tintelen had 
speciaal hiervoor, haar tuin ingericht in "Disney-Christmas" 
stijl . Alle tentoongestelde Disney werken zijn te koop. Van 
kleine muurversieringen tot manshoge tuin/ etalage 
versieringen. Van Tintelen: ''Alles dat ik maak wordt gemaakt, 
met een hele goede kwaliteit olieverf. Deze verf zal niet snel 
van kleur veranderen of vervagen''. 
 

De kunstenares heeft twee geslaagde dagen achter de rug.Veel bekenden maar ook 
onbekenden, vonden de weg naar haar tuin. Glühwein, warme c hocomel en 
kerstmuziek, maakten de kerstsfeer compleet. Haar atelier is op afspraak open.  

Haar vorige ateliers waren eerst in 
Elmpt, daarna in haar woonkamer. De 
kunstenares  heeft nooit een opleiding 
gevolgd om te kunnen schilderen. Door 
de jaren heen is haar talent gegroeid, 
door middel van technieken. Het 
leukste vind ze het maken van 
muurschilderijen. Op deze schilderijen 
schildert ze zowel vrolijkheid als 

droefheid. Het unieke aan haar kunst is, dat ze veel met olieverf verft en nooit met 1 
kleur. Een object schildert ze dus nooit in 1 kleur. In de toekomst wilt ze zich meer 
richten op boetseren en huwelijken opleuken met haar schilderwerk. 
Door het slechte weer afgelopen zaterdag heeft niet iedereen, de kans gehad om 
even langs te komen in het nieuwe atelier van AmyArt.  Daarom is besloten nog 2 
extra kijkdagen in te lassen. 
 
Meer weten: 06- 20705800 

info@amy art.nl         
 @Angela 

Donderbergse kunstenares  
tovert tuin om in Disney Christmas stijl 
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Vanaf 1 januari 2022 is de ondersteuning en zorg voor inwoners en  
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maar met een bak aan ervaring. VIJF is namelijk een initiatief van PSW, De Zorggroep,  
Wel.kom en VIGO-Vincent van Gogh. Zij leveren diensten op het gebied van welzijn,  
geestelijke gezondheid, ouderenzorg, verslavingszorg en ondersteuning voor mensen  
met een beperking samen. Vier vertrouwde organisaties, maar met een eigentijdse visie.  
Samen met de inwoners van Roermond zijn we VIJF.  
Het versnipperde aanbod van meer dan 50 aanbieders is zo samengesmolten tot één  
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                              en 

Een nieuwe naam, maar met dezelfde hulp en ondersteuning! 

De Wegwijzer bli jft u ondersteunen en adviseren op het gebied van wonen, zorg, 
werk en inkomen.Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wegwijzer verder onder de naam vijf. 
Een nieuw begrip in de gemeente Roermond. 

De medewerkers van de WegWijZer staan nog steeds voor u klaar op de al bekende 
locaties, en in de loop van het jaar, zullen er nog meer locaties bijkomen waar u met 
u vragen terecht kunt. Zodra dit bekend is, gaan we u hierover verder informeren. 

Onze inloopspreekuren zijn op de volgende tijden en adressen: 

 9.00-12.00 13.30-16.30 14.30-17.00 
Maandag  Donderberg  
Dinsdag  Bredeweg  
Woensdag    
Donderdag  Donderberg Kemp 
Vrijdag     

 

Naast onze inloopspreekuren kunt u ook contact met ons opnemen voor het 
maken van een afspraak op een van de volgende locaties: 
Donderberg: Donderbergweg 47 (de Donderie) 
Bredeweg:Bredeweg 239 D (Algemeen maatschappelijk werk) 
Kemp: Javastraat 31 ( 't Trefpunt) 
 
De WegWijZer is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via  
0475 345135 of via mail info@wegwijzerroermond.nl  
  

19 
 

  

 

“Het was fijn dat Marion de eenzaamheid kon doorbreken met haar 
aanwezigheid. Mijn moeder heeft dat heel prettig gevonden”.  

 
Een reactie van een dochter over de aanwezigheid van  
een dementievrijwilliger voor haar moeder met dementie.  
 

In Roermond zijn meerdere vrijwilligers actief die mensen 
met dementie en hun mantelzorger(s) ondersteunen in een thuissituatie. Om 
aan de toenemende vraag voor ondersteuning van mensen met dementie 
tegemoet te komen, zijn we op zoek naar nieuwe dementievrijwilligers.  
 

Heeft u een paar uurtjes vrij per week en wilt u iets betekenen voor mensen 
met dementie dan zien we uw reactie graag tegemoet. Een achtergrond in de 
zorg is niet persé noodzakelijk. Affiniteit of ervaring met dementie wordt wel 
gewenst. Tijdens de werkzaamheden wordt u in de gelegenheid gesteld om 
gebruik te maken van gratis deskundigheidsbevordering.  

Heeft u interesse? Neem dan contact op metEls Dorssers (coördinator 
dementievrijwilligers) e.dorssers@vijf.nu of telefonisch: 06 52 56 28 79. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Dementievrijwilligers gezocht 
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Bij Bosshardt  
Jupiters traat 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  
V rijdag 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. 
A fspraak maken?  Dat kan.  
Bel 088- 385 0233 of  mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 
De WegWijZer Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond    
Tel. 0475-345135 O peningstijden:  
Ma-do: 13.30-16.30Di-vr: 9 .00-12.00uur  
woensdag geen spreekuur  
E -mail: info@wegwijzerroermond.nl 
Webs ite: www.wegwijzerroermond.nl 
 
Dienstapotheek Roermond 
(Geves tigd in het Laurentiusziekenhuis) 
O ranjelaan  Roermond   
Tel. 0475-383030  
 
Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306  
 
Donders Goed Spul 
Donderie zaal 3    
Woensdag 13:30 –  16:00 uur  
A lgemene info: Tel. 06-14120514  
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
 
Donderse Moestuin 
Donderbergweg 32 6043 JH Roermond FB: 
MoestuinDonderbergNu 
Geopend elke Maandag v an 13-16 uur 
 

Gemeente Roermond 
P os tbus 900 6040 AX Roermond   
Tel. 14  0475 
Stads toezicht: Tel. 0475-359101  
 

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

Kringloopwarenhuis het goed 
Dr. P hilipslaan 49b - 6042 C T Roermond  
Tel. 0475-331335 
 

Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond  
Tel. 0475-323388  
Webs ite : www.maximina.nl 
E -mail: info@maximina.nl 
O peningstijden: Ma-di-do-vr  
9 .30-15.30 uurWo 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  
O verige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn Tel.0900-8844   
Spreekuur: Donderbergweg 4 7 (wijkagent)  
Ma. 14.00 - 16.00uur  
 

Startersspreekuur “Starten als 
ZZP’er/eigen bedrijf”  
V ia de webs ite www.s tarterscentrum.nl   
kan men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06 -29058300   
of per mail info@starterscentrum.nl 
C ontactpersoon: Ger Smith.  
 

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

Servicelijn Gemeente V oor 
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 
Februari 
DO 3 Rest/GFT 
DO 3 PMD 
DO 10 PMD 
Do 17 Rest/GFT 
Do 17 PMD 
Do 24 PMD 
VR 25 Oud Papier 
Maart 
Do 3 Rest/GFT 
Do 3 PMD 
DO 10 PMD 
DO 17 Rest/GFT 
DO 17 PMD 
DO 24 PMD 
DO 25 Oud Papier 
DO 31 Rest/GFT 
VR 31 PMD 

Volgende uitgave is APRIL 
Kopij inleveren t/m 20 MAART 

Slachtofferhulp Regio Limburg 
O m de Toren 4  - 6191 KZ Beek (L)   
E-mail:Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl 
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief)  
Webs ite: www.s lachtofferhulp.nl 
 

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

Stichting Vrienden van Kind en 
DierKinderboerderij 
Kast. Daelenbroeckstraat 7 3, 6043 XN  
Beheerders: Maikel en Silvia 
06-81112108 
kinderboerdrijdonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg 
Lunas traat 1 - 6043 VE Roermond  
Tel. 06-27336571  
Webs ite: www.s terrenbergroermond.nl 
 

Stichting Wijkraad Donderberg Sec retariaat: 
Kas t. 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. Brouwerss traat 1- 6043 BJ Roermond Tel. 
0475-336052  
 

Wel.kom 
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
Roermond Tel. 0475-345135  
Webs ite: 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)  
E lke 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 
P os tadres: P ostbus 1254, 6040 KG 
Roermond of pos t@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 
Webs ite: wonen-zuid.nl 
 

Woonkamer van de 
Componistenbuurt 
Mozarts traat 117 – 6044 RH 
Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl 
E -mail: woonkamervdbuurt@ziggo.nl  
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Oplossing was: Kribbe 
Winnaar vorige uitgave:  Eunice van Herten  gefeliciteerd. 
  
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 

 
 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 

24 
 

 

Oplossing was: Kribbe 
Winnaar vorige uitgave:  Eunice van Herten  gefeliciteerd. 
  
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 

 
 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 


