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VRIJWILLIGERS!! 
 

 
 
 
 
 
 

Dringende oproep: 
enthousiaste vrijwilligers gezocht! 
 

We hebben het allemaal druk druk 
druk en nog eens druk… 
 

Maar wat is er nu leuker dan de dingen 
te doen die je écht leuk vind om te 
doen. 
 

Een aantal initiatieven op de Donder-
berg , waaronder dit wijkblad, zijn 
naarstig op zoek naar vrijwilligers die 
mee kunnen helpen aan de verdere 
uitbouw. 
 

Ben jij degene die wij zoeken? 
Dan kun je contact opnemen met een 
van de redactieleden. 
 

Bel of mail indien je interesse hebt!! 
 

Redactie Wijkblad Donderberg 
 
 

 

Redactieleden:   Algemene coördinatie: Freelancers: 
Diana Bolk   Bert Pansters  Willie de Kubber 
Tel. 06-42625283  Tel. 06-51084146 Ida Kersten 
E-mail: diana@opperheks.nl bert.pansters@home.nl 
    

Hans Vas   Samenstelling:  
Tel. 0475-323220/06-53749779 Bert Pansters 
E-mail: hansvas@kpnmail.nl  
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RECTIFICATIEBLAADJE 
  Waardigste Donderbergers. Even een 

paar dingen rechtzetten. Om te beginnen 
bleek het artikeltje over het honderdste 
wijkblad vanuit bepaalde dimensies (en 
de Donderberg heeft er veel!) ’n 
ietsiepietsie kortzichtig te zijn. Volgens 
die opvattingers is het blaadje namelijk al 
veel ouder en bestond het al lang 
voordat het ’t beroemde blauwe boekje 
werd. En toen ze riepen: “toen was het  
O R A N J E”, begon er inderdaad iets te 
schemeren. Wij lazen het nagenoeg 
nooit, (want laten we eerlijk wezen: bij 
blaadjes als deze twijfelt iets in je of je 
nou verkapte reclame aan ’t lezen bent 
of serieuze stof) maar telkens lag er weer 
zoiets oranjes in de brievenbus. Dat weet 
ik nog goed. Wanneer en hoe lang en of 
dat voor of na(ast) het blauwe boekje 
bestond, geen idee meer. En daar komen 
we bij de kern: ik pretendeer geen 
onderzoek journalistiek te doen en 
naadloos in elkaar stekende 
verantwoorde stukken te presenteren.  
Ga uw gang zou ik zeggen als u zulke 
stukken in het Wijkblad wilt zien. Ik 
schrijf slechts impressies en waar m’n 
hart van vol is. Doordat ik deze info heb 
gemist voelen sommigen zich ‘getraoje’, 
heb ik mensen gepasseerd die hard aan 
dat oranje boekje hebben gewerkt 
natuurlijk. Sommigen zijn daarvan al aan  

gene zijde (kun je nagaan hoe lang 
geleden het oranje tijdperk was) maar die 
spreken door de monden van de nog 
levenden die het opnemen voor de 
collega’s van toen. Nobel. Dus beste 
levenden: klim in de pen en vertel ons 
hoe dat zat. Willen we graag horen, maar 
ik heb niet de puf dat te gaan 
onderzoeken. 
 

Wat ons brengt bij het tweede wat ik 
even wou recht hijsen: in de ‘Natuurlijk de 
Donderberg’-serie pretendeer ik ook niet 
de deskundige uit te hangen. Ik verwoord 
m’n steeds weer groter verbazen vooral. 
Neem nou het laatste stukje over de 
Roepie-Roepie mezen. Ik roep maar wat. 
Soort gevleugelde vlagen. Dat schrijf ik 
het liefste en kost ook relatief minder tijd. 
Het is zeker niet wetenschappelijk 
onderbouwd. Ik werd erop gewezen dat 
alles wat ik niet vermeld en me afvraag, 
op internet te vinden is. Ja dank je de 
koekoek. Alsof ik dat niet wist. DOET u dat 
dan s.v.p. voor ons waarde bemerkers: ik 
ga het niet doen. In de overtuiging dat 
stukjes uit de losse pols zonder 
academisch fundament ook waardevol 
kunnen zijn, op een andere manier. 
Tenslotte wonen hier ook niet alleen maar 
professoren en heet deze wijk niet de 
Kastelenbuurt, maar Donderberg. Punt. 
Dank u en succes ermee! 

© hans vas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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 Bent u mantelzorger? 
Vraag dan een mantelzorgwaardering aan! 

 
De gemeente Roermond vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk en wil 
mantelzorgers dan ook graag ondersteunen om hun taken als mantelzorger goed te 
kunnen blijven uitvoeren. Ook in 2017 is er een regeling om de inzet van 
mantelzorgers te waarderen. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) krijgen een 
bioscoopbon ter waarde van 40 euro. Volwassen mantelzorgers ontvangen een 
bedrag van € 175,- op jaarbasis. De mantelzorgwaardering is aan te vragen vanaf 1 
april 2017. 
Om in aanmerking te komen voor deze waardering gelden de volgende voorwaarden: 
• De zorgvrager woont in Roermond (niet in een instelling); én 
• De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg; én 
• De mantelzorger verleent langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week 

onbetaalde zorg; én 
• De aanvraag wordt door de zorgvrager schriftelijk ingediend en door zorgvrager 

en mantelzorger ondertekend. 
De mantelzorgwaardering is aan te vragen vanaf 1 april 2017. Het aanvraag-formulier 
is via de website van de gemeente. 
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Steunpunt Mantelzorg 
De mantelzorgwaardering is het hele jaar  aan te vragen bij het Steunpunt Mantelzorg 
Roermond. Dit steunpunt ondersteunt mantelzorgers op diverse gebieden. Dit kan 
individuele hulp zijn zoals het geven van informatie en advies, begeleiding door de 
mantelzorgconsulent en praktische hulp. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het 
Steunpunt Mantelzorg heeft een inloopspreekuur op dinsdag van 9.00 – 12.00 uur bij 
de Minderbroederssingel 2 in Roermond (Medisch Centrum ‘Aan de Singel’). 
Ook kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u zonder postzegel opsturen 
naar: Gemeente Roermond, team Wmo, antwoordnummer 22  , 6040 VB in Roermond. 
De afgelopen periode hebben veel burgers van de gemeente Roermond gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag Mantelzorgwaardering in te dienen. 
Hierdoor is vertraging opgelopen in de afhandeling van de aanvragen. Het kan daarom 
langer duren dan u gewend bent alvorens u van de gemeente bericht krijgt over de 
door u ingediende aanvraag. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie en het aanvragen van de mantelzorgwaardering  
kunt u op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur terecht  
bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon 088-610 20 00. Ook kunt u meer  
informatie vinden via www.dezorggroep.nl/vrijwilligerszorg_contact 

 
 
 

MEER DAN LEZEN ALLEEN  
 

Voor al uw:  
 

boeken, tijdschriften, 
wenskaarten, 

kantoorartikelen en 
kansspelen 

 

Winkel Centrum Donderberg 
Kasteel Hornstraat 43 

Roermond  0475-328100  
 

www.roermond.readshop.nl 
  

Twitter : #ReadShopExpress 

5

http://www.dezorggroep.nl/vrijwilligerszorg_contact
http://www.roermond.readshop.nl/


 
 Ik had er geen hooggespannen 
verwachtingen van. Eigenlijk was de 
hoofdreden om te gaan, omdat mijn 
collega niet kon en die vond het heel 
zinvol de afgelopen jaren.  
Verder bedacht ik dat het wel weer de 
zoveelste oeverloze blabla zou zijn.  
Zoals die tientallen mensen die bij de 
voorbereidings-vergaderingen van de 
Ontmoetingsruimte enthousiast zaten te 
doen en zelfs bij de opening in drommen, 
maar daarna zag je ze nooit meer op 
uitzonderingen na dan. Maar niks van dit 
al: als u de volgende keer soms een 
uitnodiging krijgt of hoort waar en 
wanneer het is, moet u zeker ’s komen. 
In dat Praatcafé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar was het in het complex van de 
Kasteeltuinschool. Ik zeg expres complex 
want als je zo een rondleiding krijgt door 
het gebouw (dat hoorde bij het 
gebeuren) dan weet je niet wat je 
overkomt hoe GROOT dat het binnen is. 
En wat er dus allemaal huist onder dat 
ene Kasteeltuin-dak. Bij de Vincent van 
Goghschool heb ik overigens altijd 
hetzelfde: het is binnen veel groter dan 
wat je er aan de buitenkant van ziet. En 
we hadden enorme mazzel, want het was 
vreselijk mooi weer en we konden dus 
voor het echte informele café- gedeelte 
lekker in hun tuin zitten. Daar had 
Multikoken en –Bewegen ook voor de  

verrukkelijkste hapje gezorgd en de vrouw 
of dertig schat ik, die er waren en de paar 
mannen, genoten er zichtbaar van. 
 
Het Praatcafé is een informeel ‘ontmoet 
en groet’ van het Wijk Onwikkelings Plan. 
Dit alles om de contacten te verstevigen 
tussen allen die hier in de wijk met de wijk 
bezig zijn. Zo was ik b.v. met onze bieb 
daar en het is van de gekke dat wij nog 
geen contact hebben met de bieb hier in 
deze school drie straten verder natuurlijk. 
Er is absoluut een wereld te winnen met 
wat je allemaal nog zou kunnen 
samenwerken en elkaar aanvullen of wat 
ook. En hoe je alleen al elkaar vaak 
gewoon niet kent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar sta je dan met je grote hart voor de 
wijk… B.v. naast een mooie mevrouw die 
meepraatte met Sami van Wel.kom en 
mij. Ik zeg: ‘ik ben Hans, van het Wijkblad 
en zo, wie ben jij eigenlijk? Uh wie bent 
u?’ ‘De directeur van het KEC.’ Dat is dus 
die nieuwe school tegenover de MTS. En 
als je dan nagaat dat zowel zij als Godi, de 
directeur van de Kasteeltuin, het erg 
belangrijk vinden dat de wijk gebruik van 
hen maakt, is het best belangrijk dat je 
mekaar dan eindelijk ontmoet om vanaf 
daar meer samen verder te kunnen gaan 
als zich een gelegenheid voordoet. 
Nogmaals, bij het vòlgende Praatcafé: doe 
mee! 

            © hans vas 
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Maximina activiteiten  
Vóór en door Roermondse vrouwen 
Maandag 
Schrijfles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€2,50 per keer) 13.15 - 15.15 uur 
Tuinieren 14.00 - 16.00 uur 
Arabische les (eindigt begin februari) 18.00 – 19.30 uur 
Dinsdag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 p.m.) 8.30 - 10.30 uur 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag 
Spreekles basisschool Kasteeltuin (€2,00 p. m.) 8.30 - 10.30 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Draadjesavond (€8,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Donderdag 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Leesles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Soulcollage® (€2,00 per keer) 13.00 - 15.00 uur 
Iedere 3e donderdag van de maand 
Eetcafé (€9.00 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
Laatste donderdag van de maand, opgeven is gewenst 
Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Kookles (€5,00 per keer)   9.30 - 11.30 uur 
Iedere 3e vrijdag van de maand 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  14.00 - 16.00 uur 
Zaterdag 
Algemene taalles (€2,00 per maand) 10.00 - 11.30 uur 
 

Prijzen gelden vanaf  januari 2017. 
Heb je belangstelling voor een van onze activiteiten?  
Geef je dan op via ons e-mailadres of bel ons even. 
Donderbergweg 34 info@moedercentrummaximina.nl  
6043 JH Roermond www.moedercentrummaximina.nl  
0475 – 323388 
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Heeft u als buurtbewoner behofte aan iemand 
die u komt helpen, neem dan gerust contact 
op met ons. Ook als u zich wilt aanmelden als 
vrijwilliger horen wij dat graag. 

   •Telefonisch 06 57 34 89 64 
     op werkdagen van 10 - 12 uur  
     of voicemail op andere tijden. 
   •Via e-mail:   
     woonzorgbrigade@gmail.com 
   •Persoonlijk: donderdag van 10  
     - 15 uur in de Donderie bij het   
     Meldpunt WoonzorgBrigade. 

 

Zie www.wijkraaddonderberg.nl voor meer 
informatie. 
 
 

WERELDKOOR 
 

Beste mensen: Maximina heeft een 
wereldkoor opgericht. Bent u vrouw, 
kunt u zingen of kunt u het niet, wilt u 
zingen, maar durfde u tot nu toe niet,  
of is het altijd al waar u naar verlangde :  
geeft u op bij Moedercentrum Maximina 
(zie adresgegevens vorige pagina bij hun 
programma) en jubel  mee.  
U verdient het! 
 
 

De ontmoetingsruimte  
in de Donderie 

 
Jij, je tante, opa, buurvrouw, neef zijn 

allemaal welkom! 
 

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

 

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

opzoeken op internet? Tuinieren in onze 
tuin? Een goed boek lezen? 

 

Het kan allemaal! 
 

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

 

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

 

Adres: Donderbergweg 47- 49 
6043 JA Roermond 

 

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

 

Nog beter is om even binnen te lopen!! 
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 Ik kende Mourad en zijn compagnon 
Aijiththan tot nu toe slechts van diverse 
“De Donderberg gaat Veranderen” 
bijeenkomsten: zij schitterden door hun 
jeugdige bravoure (beiden zijn 21) en 
ongelofelijke gedrevenheid. Toen ik bij ze 
te gast was, een dik uur vanmiddag, is die 
indruk alleen maar krachtiger geworden 
en het was boeiend om te ontdekken wat 
ze nu wèrkelijk bezield. 
En dat is heel wat: ze zijn erg idealistisch 
en Van Pas zoals ze zich noemen, wat 
staat voor, huiswerkbegeleiding, bijles en 
bassischool ondersteuning, willen ze 
alleen maar op ‘n zeker moment 
doorgeven aan jongere mensen ná hen, 
die door het zelfde vuurtje zijn 
aangestoken en die weer aan hun 
leerlingen enz. enz. Dat ze een voordelige 
en gedegen werkwijze aan Donderbergse 
studenten en daarbuiten en van welke 
school ook, kunnen aanbieden en dat dat 
iets is wat zich vestigt, nooit meer weg 
gaat. Extra van belang tegenwoordig 
omdat het in Roermond niet anders is, 
constateren zij, als in welke middelgrote 
gemeente waar ook in de provincies: de 
hoogopgeleide jongeren  
trekken op zeker moment  
allemaal weg. Slechts de 
eenvoudige zielen blijven  
achter en dat kan natuur- 
lijk niet – er is hier op  
deze plek ook behoefte  
aan gedegen blijvende  
kennis op vele terreinen. 
Voeg daarbij dat Donder- 
bergse ouders vaak niet  
onderkennen dat hun  
kind wel degelijk een  
bolleboos is en meer  

kan dan wat ze hadden gedacht. 
Aijiththan vertelt dat hij vaak is mee 
geweest met ouders naar ouderavonden 
e.d. om te zorgen dat hun kind op de 
goede school komt die past bij zijn/haar 
niveau en niet drie trappen lager. Mourad 
was dat zelf ook overkomen. Tenslotte 
was ‘t toch nog goed gekomen en zijn weg 
was precies de goeie geweest eigenlijk om 
bij de studie te komen die hij nu doet, 
maar toch… Bij aanvang hàd het 
makkelijker, meer toegespitst op zijn 
werkelijke capaciteiten gekund.  
 
Ze kennen elkaar al van kindsaf van het 
z.g. “Engels Pleintje” op de Sterrenberg 
waar ze voetbalden, samen met vele 
anderen. Aijiththan vond Mourad toen 
best wel ‘n eigenwijs ventje. Maar – en 
dat historisch berichtje van twee jaar 
geleden heeft Mourad nog steeds op z’n 
telefoon, zo toonde hij mij – toen 
diezelfde Mourad op zekere dag het in 
zijn hoofd haalde dit bijles ding voor 
jongeren en hun niet zo bemiddelde 
ouders te beginnen, herkende Aijiththan 
het vuurtje onmiddellijk, de vonk sloeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAS OP! 
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over en ziedaar het resultaat: ze hebben 
in dit afgelopen jaar al zo’n 100 
studenten goed kunnen helpen, tegen 
een zeer voordelig tarief van misschien 
wel de helft van wat je er normaal voor 
betaalt. Dankzij dat ze een voordelig 
onderdak hebben aangeboden gekregen 
bij Dernek ook weliswaar: want als je op 
een plek met ‘n hoge huur zit, is het ook 
lastig. 
 

Bent u geïnteresseerd, ga snel naar hun 
website www.vanpas.nu en eenmaal 
enthousiast geworden stuur een mailtje 
naar info@vanpas.nu U zult geen spijt 
krijgen van uw contact met deze 
enthousiaste mannen die het beste met 
uw kind en de Donderberg voor hebben.  
De jeugd is de toekomst van de 
Donderberg en zoiets pasklaars binnen 
ieders bereik langs de Donderbergweg 
juichen wij alleen maar toe en steunen 
we van harte en roepen “meer, meer, 
meer!”  
 
 
 
Bravo voor hun goeie voorbeeld! 
 

            © hans vas 
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In deze reeks interviews maken we kennis met wijkcoaches vanuit het project Ontdek je 
(Wij(k)kracht. Het project Ontdek je (Wij(k)kracht heeft als doel om vrijwilligers op de 
Donderberg met kennis en vaardigheden te versterken. De deelnemers aan de cursus van 
afgelopen zomer zetten zich nu bewust in voor mensen in de wijk Donderberg.  
Zij willen bewoners als vrijwilliger werven en bewoners/vrijwilligers ondersteunen bij  
vrijwilligerswerk. Door het doen van vrijwilligerswerk neem je actief deel aan het leven op 
de Donderberg en zet je een stap op de participatieladder. Doordat er via dit wijkblad 
kennis wordt gemaakt met wijkcoaches zullen ze herkenbaar zijn als coach voor de Wijk 
Donderberg.  

WIJKCOACHES!! 

Miriam Delissen 
 

Van helpen wordt je zelf ook beter. 
Ik ben als vrijwilligster begonnen bij de 
dagopvang voor de ouderenzorg. In het 
begin was ik best terughoudend en 
durfde niet veel te zeggen. Diana heeft 
me daarbij ontzettend geholpen. Ik ben 
veranderd door het vrijwilligerswerk 
want als je me 2 jaar geleden had 
gevraagd om dit interview te doen, had ik 
waarschijnlijk nee gezegd. Nu is mijn 
zelfvertrouwen zo gegroeid dat ik het wel 
durf. En ik heb geleerd om nee te zeggen 
en duidelijker mijn grenzen aan te geven. 
Als je iets moet doen waar je niet 
helemaal achter staat, lukt het niet goed. 
Nu durf ik dat wel en daar ben ik trots op. 
Dit is wat ik andere mensen ook gun, dat 
ze beseffen dat ze meer kunnen dan ze 
denken. Dat kan je dus zelf ook bereiken 
door vrijwilligerswerk en ook daar 
kunnen wij bij helpen. 

          Hulp vragen vindt      
          iedereen moeilijk. 
          We leggen daarom 
          het liefst geen 
          drempel.  
          Wie binnen wil  
          wandelen is  
          welkom en wordt  

ontvangen met een vers kopje koffie of 
thee. Op donderdag kan je van 10  tot 15 
uur zo binnenwandelen. Zit je buiten deze 
tijden ergens mee, dan kan je altijd mailen 
of bellen. We nemen dan zodra mogelijk, 
contact met je op.  
De mensen die hier komen, hebben hele 
verschillende vraagstukken. Het gaat van 
hulp in het huishouden tot een ritje naar 
het ziekenhuis. Of hulp met een 
computer. Alles waar ze mee zitten, 
kunnen ze hier bespreken. Ze kunnen ook 
komen om gewoon eens een praatje te 
maken als ze dat nodig hebben.  
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  Wij helpen ze niet door meteen met 
oplossingen te komen, wij helpen ze om 
zelf bij een oplossing te komen. Want als 
je zelf iets bedenkt is dat meestal beter 
dan waar een ander mee aankomt. Je 
kent zelf je situatie namelijk het beste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschreven door:   Wendy van den Berg 
 

Wijkcoach. 
Voor mij betekent wijkcoach zijn, dat 
mensen een aanspreekpunt hebben. 
Veel mensen weten al dat ik actief ben in 
de wijk en durven me daardoor 
makkelijker aan te spreken. Ik kan geen 
problemen wegtoveren maar ben nu veel 
beter in staat om samen met de mensen 
op zoek te gaan naar een oplossing. Soms 
is een gesprek alleen al genoeg en soms 
wijzen we ze de weg naar iemand die ze 
daadwerkelijk kan helpen. Dat ligt eraan 
waar deze persoon mee zit.  
Onze kracht is om daadwerkelijk het hele 
verhaal aan te horen zonder te oordelen 
en zo met de mensen zelf naar een 
oplossing te werken.  
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Beste mensen. 
 

Tot onze niet geringe vreugde is er, ondanks  
het verbouwen van het centrum van de  
Donderberg, toch nog hard gewerkt door de  
SDF (Stichting Doderbergse Fetiviteiten) om  
de Koningsdag van dit jaar in het voor ons  
traditionele jasje te gieten: de Vrijmarkt + de  
feesttent met tal van activiteiten. U kunt zich  
nog steeds aanmelden voor een marktraam  
en komt allen want het is er ongetwijfeld  
weer traditioneel genieten geblazen. Vorig jaar spoelden we zo ongeveer weg met al 
die regen, dus hebben we nu extra zin in een droge mooie Koningsdag! 
 

Ook deelnemen of wilt u inlichtingen? 
Bel Johan Otten: 06 40584778 voor het huren van een kraam of een grondplaats.  
Een kraam kost € 20,00 - zeil € 2,50 - borg € 20.00.  
Een grondplaats kost € 2,00 - borg € 5.00 
 

 PROGRAMMA Koningsdagfeest Donderberg op 27 april. 
 

• 6.00 uur tot 9.00 uur: Inrichten kramen Vrijmarkt. 
• 9.00 uur tot 10.00 uur: Verdelen van de grondplaatsen voor de kinderen. 
• 10.00 uur tot 17.00 uur: Vrijmarkt op en nabij het feestterrein. 
• 10.00 uur: Opening door de Burgemeester en/of Wethouders. 
• Aansluitend: Kinderoptocht: 

Alle kinderen dossen zich uit met slingers, vlaggen enz. in de kleuren rood,  wit, 
blauw en oranje. Vaders en moeders helpen de kinderen om hun fiets, bolder-kar 
of andere creaties zo mooi mogelijk te versieren. Met muziek door de wijk waar bij 
de mooiste creaties een prijs verdienen. Voor de aanvang dient u bij het 
secretariaat in de feesttent een deelnamenummer te halen. Na afloop ontvangen 
de deelnemende kinderen bij inlevering van het deelname-nummer een traktatie. 

• 14.00 uur: Poppenkast tot 15.30 uur. 
• 15.00 uur: Prijsuitreiking kinderspelen. 
• 16.00 uur: Danswedstrijd voor de kinderen m.m.v. Kenji Hendriks, die ook een  

Danswedstrijd,”The Battle”, voor de kids doet, waarbij de beste dansers weer 
een prijs kunnen verdienen. De wedstrijd duurt tot 17.30 uur. 

• 18.00 uur: Prijsuitreiking danswedstrijd. 
• Aansluitend tot 21.00 uur, gezellige muziek met DJ Ron. 
 

De entree en de deelname aan de kinderactiviteiten, met uitzondering van de huur 
van de grondplaatsen, is gratis. 
 

S.D.F.   S.D.F.   S.D.F. 
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   LIEFDESVERKLARING IN HET VOORJAAR 

 

Als we later reïncarneren, zei hij 
Worden we een vogelpaar 

Vliegen hoog in het luchtruim 
En kijken meewarig naar 

De wriemelende mensenmassa op de grond 
In vrijheid zweven we naar de horizon 

 

Laat me niet lachen, zei zij, een vogelpaar 
Eerst kom jij met je seks 

Dan zit ik vol eieren 
We moeten bladeren en takken sjouwen 

Om een nest te bouwen 
Vliegen af en aan met wormen in de bek 

Gek worden we van het gepiep van die jonkies 
Die vrijheid van jou is ver te zoeken 

Broeden moeten we, voederen en kloeken 
 

Oh, daar had ik even niet aan gedacht, zei hij 
Nee, natuurlijk niet, typisch mannen merels 
De vrouwtjes denken aan het nageslacht 
Het is overal hetzelfde met die kerels 

 

Maar hij gaf niet op: 
Als de jonkies het nest hebben verlaten 

En ik fluit voor jou het mooiste lied 
Vlieg dan met mij naar de Karpaten 

De Himalaya, de Oeral, het Haringvliet 
Ach zei ze ontroerd, ik vloog als het kon 

Samen met jou naar de zon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Willie de Kubber-Verheijden 
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Met een fantastische officiële start is de renovatie op donderdag 
30 maart nu echt begonnen.  
 
Wethouder Ferdinand Pleyte, stichtingsbestuurder Jos De Vriend, directeur Cindy 
Brock en architecten Iwan Povše en Ruud Verstappen hebben samen met twee 
leerlingen (een uit groep 0-1 en een uit groep 8) symbolisch het eerste muurtje 
gesloopt. Dit muurtje bestond uit grote piepschuim stenen die door de klassen 
beschilderd en beplakt waren.  
 

Inmiddels zijn we een paar dagen verder en vordert het sloopwerk gestaag. Plafonds 
zijn verdwenen, toiletten gesloopt, aanrechtjes weggehaald…  
Ook zijn de eerste tekenen van opbouw al zichtbaar. Hier en daar zijn namelijk al 
funderingen gestort en verrijzen al muurtjes op de funderingen.  
 

Zoals we allemaal weten kost verbouwen en inrichten veel geld. Om de school een 
frisse inrichting te geven zijn we op zoek naar extra financieringen. Wij stellen daarom 
aan u de vraag: ‘Draagt u ook een steentje bij?’ 
Met deze actie proberen we middelen bij elkaar te krijgen voor het inrichten van bv. 
leer- werkpleinen, een keuken en de speelplaats. 
Als dank voor uw donatie mag u een sloopsteen van de Vincent van Goghschool als 
aandenken mee naar huis nemen. Een symbolische ruil.  
 

Wanneer u wil deelnemen aan onze actie, bent u van harte welkom op school. Wij zijn 
elke schooldag geopend om u een steentje te overhandigen.  
 

Vincent. 

School in de steigers. (2) 
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 Veder-esdoorn… 
 
Lange roze trossen, zwaaiend in de zon, 
’t is einde maart, ik fiets er langs,  
’t is of er iets begon te zwaaien in mezelf,  
de wind die doet ’t en ’t tegenlicht; 
opeens een helderheid, volkomen ongemerkt;  
“oh… en wat is dit?” 
‘t Ging allemaal heel snel, de weg die liep omlaag, 
je racete eronder langs, ’t ging in vlagen door je heen,  
alsof er opeens iets scheen, wat je vergeten was: roze slierten puurheid, 
roze vlagen vergetelheid, herinnering van schoonheid, zo gewoon 
want niet eens een kelk, of kroon, maar vage roze bloeisels, 
onbeduidend, wuivend in de wind, roepend om dat kind, in jou,  
zonder woorden, dat er nog steeds is: “hee wat is dìt !” 
In een oogwenk een ander mens, 
iets in jou had die wens, nog steeds en hup daar was ’t weer,  
ze letten altijd op jou, ook al fiets je op je kop, 
roze stromen die tegen je praten, zingen, als het ware, in de wind, 
je zag het bijna niet, maar het begon, het begon tegen de wind in, het begon!  
Weer te schijnen, weer te stralen, 
ze kwamen je met roze slierten halen, zo gewoon en zo bijna niks; 
’t is einde maart, ik fiets er langs, ’t is of er iets begon, 
lange roze trossen, zwaaiend in de zon… 
 Hans.. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Café-Zaal  ’t Dörp 
Raadhuisstraat 35 
Tel: 0475-323815 
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Wonen Zuid maakt het mogelijk om     
 op de Donderberg te blijven wonen 

 

Nieuwbouw 31 woningen (24 levensloopbestendig) 
Donderbergweg/Saturnusstraat/ Mercuriusstraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de Donderberg is er voor ieder wat 
wils. Ook op het gebied van wonen. 
Woon je graag in een huis of liever in een 
appartement? Wil je de kinderen lekker 
buiten laten spelen, zoek je een woning in 
een rustig straatje of woon je liever 
dichtbij de winkels? Jij bepaalt wat bij jou 
past en wij helpen je hier graag bij. Want 
uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: 
ons ergens thuis voelen. En dat kan op de 
Donderberg! 
 

Levensloopbestendige en 
gezinswoningen 
Veel mensen die op de Donderberg 
wonen willen er blijven wonen, ook als ze 
ouder worden. Om aan die wens 
tegemoet te komen, gaan we tegenover 
het winkelcentrum aan de 
Mercuriusstraat en Saturnusstraat 24 
levensloopbestendige woningen bouwen. 
Dit zijn woningen met een slaapkamer en 
badkamer op de begane grond en andere 
voorzieningen die het  
mogelijk maken om zo  
lang mogelijk zelfstandig 
te wonen. Op de 1e etage  
bevindt zich nog een  
tweede slaapkamer.  
Naast de levensloop- 
bestendige woningen  
komen er ook 7 een- 
gezinswoningen met  
3 slaapkamers. 
 

Planning 
Op dit moment zijn we met het 
sloopbedrijf de sloop van de huidige 
woningen op dit terrein aan het 
voorbereiden. De planning is dat de 
woningen medio juni gesloopt zijn. Na de 
bouwvak start dan de bouw van de 
nieuwe woningen. We onderzoeken 
daarnaast de mogelijkheden om een 
aantal woningen extra duurzaam te 
maken.  
 

Interesse? 
Bent u geïnteresseerd in deze woningen, 
hou dan onze website (www.wonen-
zuid.nl) in de gaten. Binnenkort 
adverteren we daar de woningen.  Op 
onze site vindt u ook meer informatie 
over de woningen (indeling, 
plattegronden e.d.). Wilt u graag meer 
weten? Neem dan contact met ons op via 
088 – 66 53 653 
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Zorgteam Roermond: 
hulp bij het dagelijkse leven
Soms hebben mensen hulp nodig bij 
het dagelijkse leven. Hulp bij bijvoor-
beeld wonen of dagbesteding. Het
Zorgteam Roermond kijkt naar wat een 
persoon nodig heeft. De vraag van de 
persoon over gezondheid, wonen, 
werk, dagbesteding, voorzieningen 
vrijwilligerswerk of dagelijkse dingen, 
staat daarbij altijd centraal. Ook kijkt 
het zorgteam naar de eigen mogelijk-
heden van mensen en het netwerk dat 
iemand heeft. Zo biedt het Zorgteam 
Roermond ondersteuning waar nodig. 
In het zorgteam werken professionele 
hulpverleners en de gemeente 
Roermond samen.
 
Contact Zorgteam Roermond
-  Inloopspreekuur: elke dinsdag tussen 

14.30 en 16.30 uur bij het Zorgteam, 
Medisch Centrum, Bredeweg 239, 
Roermond

-  Telefonisch: 0475 359 121 of 
 0475 359 999
- Per e-mail: infozorgteam@roermond.nl

Om uw vraag te bespreken, bezoekt 
een medewerker van het zorgteam u 
daarna meestal thuis. Of op een plek 
die voor u vertrouwd is. Het kan voor u 

prettig zijn om iemand bij het gesprek 
aanwezig te laten zijn die u vertrouwt 
en die uw situatie goed kent. Bijvoor-
beeld een goede kennis, familielid of 
mantelzorger.
 
Samenwerking Woonzorgbrigade / 
Burenhulp
Op de Donderberg is al sinds enkele 
jaren de Woonzorgbrigade/ Burenhulp 
actief. Deze Woonzorgbrigade bestaat 
uit een groep buurtbewoners die 
andere buurtbewoners helpen. Het 
Zorgteam en de Woonzorgbrigade 
werken samen. Als het nodig is, 
verwijzen ze naar elkaar door. 
Meer info op: 
www.roermond.nl/zorgteam

Gratis opleiding en gegarandeerd een baan
Met of zonder diploma of relevante vooropleiding. Bij Buildon kun je 
vandaag nog starten met een opleiding en krijg je gegarandeerd een 
baan in de bouw. Daarbij krijg je tijdens de gratis opleiding ook nog 
betaald. Waar wacht je nog op? Schrijf je nu in via www.buildon.nl: 
de eerste 10 deelnemers ontvangen een gratis Lifestyle Programma!
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“We hebben elke cultuur in huis”, vertelt 
Chaib Ramdani, de kartrekker van 
DB4ALL. ”Al die culturen zijn hier ook 
allemaal samen. Gewoon omdat we 
geen verschil maken tussen mensen. 

En respect hebben voor een ander. De 
jongeren zien én voelen dat. Ook de 
‘vergeten’ groepen. We willen hinder-
nissen voor jongeren wegnemen en het 
hen makkelijker maken.” 

Taxiopleiding én baan
Zo heeft Chaib de afgelopen twee jaar 
al een flink aantal jongeren aan een 
opleidingstraject geholpen. En zelfs 
aan een baan! Dat deed hij samen met 
de gemeente Roermond, Taxibedrijf 
Motax en bovenal de vele vrijwilligers 
én stagiaires. Zoals Lou Frerix (trainer) 
en Abdel-Ilah Aziz die op vrijwillige 
basis actief zijn bij DB4ALL. Twintig 
jongeren hebben hun taxi-opleiding 
succesvol afgerond en zijn grotendeels 
al aan de slag op de arbeidsmarkt. Bij 
Taxi Motax, die jongeren kansen gunt. 
“Het maakt Mohammed, eigenaar van 
Taxi Motax niet uit wat je achtergrond 
is of waar je vandaan komt”, zegt 
Karim Akrom, één van de geslaagden. 
“Als je goed je best doet en laat zien 
wat je wilt, is er heel veel mogelijk.” 
Naast de twintig geslaagden zijn 
momenteel nog eens acht jongeren 
bezig met de taxi-opleiding. Sommigen 
met herkansingen. 

dB4aLL: thuishonk tigers, 
opleiding, baan en meer! 
Midden in het centrum van de Donderberg ligt het jongerencentrum DB4ALL 
(naast C’est Tout). Deze ontmoetingsplek is niet alleen het thuishonk van Tigers 
Roermond. DB4ALL biedt veel meer. Veel jongeren, jongens en meiden, hebben 
een thuis gevonden bij DB4ALL. Tijdens de dagelijkse inloop die laagdrempelig is, 
kunnen jongeren terecht voor ontspanning of een vertrouwelijk gesprek. Een 
eigen plek waar jongeren worden gemotiveerd om hun talenten te ontwikkelen 
en het maximale uit zich zelf te halen. 

Yassir Idrissi, de eerste geslaagde voor 
het Taxiproject DB4ALL in 2017. 
En hij weet waarvoor hij gaat: 
persoonsbeveiliger. Yassir heeft de 
volgende stap daarvoor alweer gezet. 
Hij is sinds kort bezig met de opleiding 
Persoonsbeveiliging. 
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“En als dat nodig is, naast een tweede 
kans, ook een derde, vierde en een 
vijfde kans,” vertelt Chaib. 

Multiculti thema-ontbijt, benefiets, 
dames futsal
Verder zijn er activiteiten voor 
verschillende doelgroepen. Zo heeft de 
Islamitische Vrouwenvereniging (IVV) 
haar maandelijkse multiculti thema- 
ontbijt voor dames (voor iedereen 
toegankelijk). En wordt er geregeld een 
benefiet gehouden voor de medemens. 
Zoals Tigers Action (inzamelactie voor 
schoolkinderen), Tigers for Jermaine 
(inzamelactie om behandeling hersen-
tumor mogelijk te maken) en Roer-
mond helpt vluchtelingen. Met elk hun 
eigen Facebook-pagina. Ook zijn er 
gesprekken met de Tomaskerk om te 
helpen. “We willen mensen verbinden. 
De Donderberg is van ons allemaal”, 
vervolgt Chaib.  En dat geldt ook voor 
DB4ALL. Een damesgroep zet momen-
teel nieuwe activiteiten uit voor de 
meisjes. Ook een dames Tigers futsal 
(zaalvoetbal) club is in de maak. 

“En zo is er voor ieder wat wils, zoals 
de naam zegt: DB4ALL. Het motto is 
‘jullie vragen, wij draaien,” vertelt 
Chaib. “Wij, zijn we dan ook allemaal 
samen.”

Werken aan eigen ontwikkeling 
DB4ALL doet nog meer. 
Vijftig jongeren hebben een VCA-
certificaat (veiligheid, gezondheid en 
milieu) gehaald en twintig jongeren 
hebben een Logistiek Op Maat traject 
succesvol afgerond. Dat houdt in dat 
ze heftruck, reachtruck en alle vaardig-
heden die nodig zijn voor het logistieke 
gebeuren gehaald hebben. Met dank 
aan iedereen en bovenal met dank aan 
de jongeren zelf. Ze werken aan hun 
eigen ontwikkeling en zijn met een 
dergelijk praktijkdiploma (beter) 
inzetbaar op de arbeidsmarkt. 

als bedrijf op zoek naar 
enthousiaste jongeren?
Chaib doet een oproep: “Wil je 
meer weten over DB4ALL’s 
begeleiding en coaching van 
jongeren? Of ben je als bedrijf 
(werkzaam in steigerbouw, infra-
bouw, taxivervoer, loondienstwerk, 
beveiliging, productiewerk etc.) op 
zoek naar enthousiaste jongeren 
die werkervaring willen opdoen? 
Neem dan contact op met mij via: 
info@tigersroermond.nl.” 

Je kunt je natuurlijk ook wenden 
tot het Werkgeversservicepunt 
van de gemeente Roermond, 
bereikbaar via 0475-75 08 80. 

Eén ding is meer dan duidelijk: 
er zijn bij DB4ALL vele talenten. 
Op het gebied van vrije tijd, 
ontmoeting, cultuur, arbeidsmarkt, 
vrijwilligerswerk, organisatie van 
activiteiten en besturen.
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De PC Dokter van Roermond, dat is 
Jack Sprenger (50). Hij knapt compu-
ters op en geeft mensen advies in hun 
PC-gebruik. Niks is hem teveel want 
helpen doet hij graag. En het liefst op 
de Donderberg want daar ligt zijn hart. 

Bijna als een echte dokter zit Jack 
achter zijn bureau klaar voor een klant 
die op spreekuur komt. “Soms komen 
klanten even snel binnen met alleen 
een vraag, dan probeer ik ze zo goed 
mogelijk te helpen. Service is, denk ik 
het allerbelangrijkste als je zo’n zaak 
hebt als ik. Daar komen mensen voor 
terug en daar zijn ze vaak het meest 
mee geholpen.”

Tweede natuur
In 2012 komt Jack thuis te zitten 
zonder werk. In de sector waarin hij op 
dat moment werkt, vallen veel ontsla-
gen. Helaas kan ook Jack zijn baan niet 

behouden. Na een jaar thuis zitten, 
gaat hij serieus aan de slag met zijn 
grote interesse voor computers. Omdat 
mensen helpen een tweede natuur is 
voor Jack, weten steeds meer mensen 
hem te vinden als het om computer-
problemen gaat. In 2013 start hij zijn 
eigen zaak aan huis en inmiddels heeft 
hij al heel wat Donderbergers van hun 
computerproblemen af weten te helpen.

Ik zet me lokaal in met hart en ziel
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praatcafé 
wop 
donderberg

Sociale ondernemer
“De naam ‘PC Dokter’ is bedacht door 
een van mijn eerste klanten. Ik kwam 
jaren geleden regelmatig bij een oude 
man van in de tachtig. Het eerste wat 
hij altijd riep als zijn vrouw me binnen-
liet was: ‘Ah, daar komt onze PC Dokter 
weer.’” Jacks klanten zijn voornamelijk 
ouderen die wat extra wegwijs kunnen 
gebruiken in de wereld van computers 
en internet. “Ik geef ouderen ook 
computerlessen, we kijken eerst samen 
wat het niveau is en maken vervolgens 
een leerplan. Ik probeer zo sociaal 
mogelijk in de buurt te zitten. 
Mijn prijzen pas ik aan zodat het voor 
zoveel mogelijk mensen toegankelijk is 
om met de computer te werken. Je 
kunt ook met VVV-bonnen betalen. Veel 
mensen die zich hier als vrijwilliger 
inzetten voor de Donderberg worden 

beloond met VVV-bonnen maar hier in 
de wijk kun je ze bijna nergens kwijt. 
Dat heb ik me aangetrokken.”

Het verschil maken
Jack vindt dat hij ook een signalerings-
functie heeft in de buurt. “Als ik bij 
ouderen thuis kom om hun te helpen 
met hun computerproblemen, kom ik 
soms heel ongezonde leefsituaties 
tegen. Als mensen dat willen, zoek ik 
dan bijvoorbeeld contact met Diana 
van de Woonzorgbrigade/Burenhulp 
om te kijken hoe we deze mensen 
kunnen ondersteunen. Zo probeer ik 
dus op mijn manier het verschil te 
maken op de Donderberg. Het is 
belangrijk om oog te hebben voor je 
buurt en je medebewoners. We hebben 
elkaar nodig.”

Een match tussen Rockwool en 
Basisschool De Kasteeltuin: want 
wat afval is voor de één afval, is 
voor een ander mooi knutselwerk. 
DondersgoedSpul dat gebruik mag 
maken van het technieklokaal van 
de basisschool en het KEC voor haar 
Repaircafé. Slechts een kleine greep 
uit de opbrengst van het zesde 
Praatcafé WOP Donderberg op 
donderdag 16 maart 2017. Deze keer 
waren we te gast bij Basisschool 

De Kasteeltuin. Een moment om in 
informele setting elkaar te ontmoeten 
en bij te praten over kleine en grote 
zaken die spelen in de wijk 
Donderberg. Meer weten? Kijken 
op www.donderbergroermond.nl 
onder ‘Actueel’. Het volgende Praat-
café is op donderdag 22 juni bij het 
zwembad.
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 MULTI   
  

Op zekere zonnige dag in maart spreek ik 
met Bedia en Fatma van Multi Koken & 
Bewegen. Bedia, drijvende kracht vanaf 
het eerste uur en rots in de wereld-
keuken branding en Fatma (ik schaam me 
dat ik steeds haar naam vergeet) stralend 
op de barricade voor hetzelfde doel. Laat 
de dames maar schuiven: gewoon verder 
en hartstikke positief, alsof er niks aan de 
hand is. We hebben het erover dat dàt 
nou juist is wat de kracht van zoiets als 
hun organisatie bepaald. Dat je je niets 
aantrekt van al die eindeloze wisselingen, 
stemmingen , stemmingsmakerijen en 
tegenwerkingen en zèlfs niet eigenlijk 
van de onder-steuningen en drijvers in de 
goeie richting: je staat erboven, erbuiten 
want wat je doet komt uit DE MENSEN 
ZELF en je hebt dus niks met positief of 
negatief, voor of tegen en welke onzin 
meer. Zo. Dit gezegd hebbende: waar 
staan ze nu?  
 

Nou bijvoorbeeld elke maand(behalve in 
de vakantie, juli en augustus) in het KEC, 
de nieuwe school aan de Hillenraedstraat. 
Ze hebben daar dit jaar een jaarcontract 
gekregen. Als u nog aan wilt schuiven bij 
hun verrukkelijke internationale dis, dan 
moet u snel zijn, want, zo blijkt, voor april 
zitten ze al vol. Het kan nog op dinsdag 23 
mei, 27 juni, 26 september, 24 oktober, 
28 november en 12 december. Voor een 
zeer laagdrempelige € 10,- per persoon 
bent u van 18 tot 20 uur de gelukkigste 
Donderberger in hun wereldklasse-
keuken. Tevens stimuleert u dan de 
school want ze werken nauw samen 
telkens met zes leerlingen (zie foto’s).  
Die steken daar mega veel van op.  
Ze leren diverse eetculturen kennen, 
leren samenwerken, structureren,  
organiseren. Na vele omzwervingen op en 
om de Donderberg is Multikoken 
tenslotte op deze school aanbeland.  
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     GEÏNSPIREERD
Het zwerven heeft ze alsmaar sterker en 
vastberadener gemaakt en vele 
vrijwilligers die door de jaren heen bij 
hen hebben gewerkt plukken daar nu de 
vruchten van, op ander plaatsen. Voor 
vrouwen is het vaak erg belangrijk dat ze 
er door over de drempel, uit hun schulp 
zijn gekomen, werkervaring kunnen 
opdoen, zelfvertrouwen opbouwen, weer 
structuur in hun leven kunnen 
aanbrengen. En vele Multi K & B –ideeën, 
en –inspraties hebben op andere plekken 
wortel geschoten. Er is bijna geen 
Donderbergs initiatief in de laatste 
drieënhalf jaar van hun (al) bestaan of de 
dames hebben er wel zijdelings of 
rechtstreeks de hand in gehad of aan bij 
gedragen. En ze bedenken nog steeds 
nieuwe dingen. Zo kan er nu op locatie 
gekookt worden zoals dat deftig heet. U 
kunt hen in uw keuken uitnodigen en hen 
ook een kookworkshop laten geven – 
vanaf 10 personen wel te verstaan. 
Ook hun catering is steeds weer 
verrassend. U kunt bij hen de meest 
 

uiteenlopende hapjes bestellen, keurig bij 
u bezorgd en altijd weer nèt even anders. 
En tenslotte niet te vergeten hun beweeg-
afdeling: u kunt zich elke week aanmelden 
gratis voor niks voor twee wandelingen, 
op donderdag cultuur en natuur en op 
maandag, voor de pure gezelligheid. 
Gratis voor niks om 13.30 uur vanaf de 
Donderie tot 15.30 uur. Pffff… Doe het ze 
’s na deze blakende dames (en heren niet 
te vergeten want die zijn er ook bij). 
TROTS is het woord wat bij je opkomt als 
ze zo voor je zitten. Dat zijn ze, trots. Op 
wat  ze bereikt hebben, maar ook op waar 
ze voor staan; het is de basis van hun niet 
omver te blazen enthousiasme. 
Indrukwekkend kun je ook zeggen.  
De twee gezichten van hun kracht.  
Dames bravo! 
 

Tel. 06 19810745 
info@multikoken-bewegen.nl  
www.multikoken-bewegen.nl  
facebook: Multi Koken Bewegen 
 

          © hans vas 
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SENIORENWERK ROERMOND  
ZOEKT VRIJWILLIGERS   

Stichting Wel.kom is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor: 
 

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

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

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

Interesse of meer informatie? 
Neem contact op met seniorenwerk  
van Wel.kom via  
seniorenwerkroermond@welkom.nu 
 
 
 

DE SENIORENADVISEUR  
IS ER ÓÓK VOOR U!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen 
is een wens van veel senioren. Gelukkig 
zijn er nog veel activiteiten, voorzien-
ingen, regelingen op het gebied van 
welzijn, wonen, zorg en financiën. Deze 
activiteiten, voorzieningen en regelingen 
maken het mogelijk om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Weet u 
welke mogelijkheden er zijn? Hoe u hier, 
nú of in de toekomst, gebruik van kunt 
maken? Veel senioren hebben behoefte 
aan goede en onafhankelijke informatie 
zodat zij, als het nodig is, de juiste keuze 
kunnen maken voor de hulp- en 
dienstverlening die past bij de vraag die zij 
hebben. De Seniorenadviseur kan daarbij 
helpen. Hij of zij kan u geheel onafhan-
kelijk en gratis informatie geven over voor 
u belangrijke of nuttige zaken. Bent u 60 
jaar of ouder, gehuwd of alleenstaand? 
Neem dan gerust contact op voor meer 
informatie, een afspraak of voor een 
bezoek van een Seniorenadviseur bij u 
thuis. Stichting Welkom, Seniorenwerk 
Roermond, Safiye Akay-Payas of Miriam 
Teeuwen T: 0475 345135, E: 
seniorenwerkroermond@welkom.nu 
 
 

Voor al uw administratieve zaken  
en belastingzaken : 

 

Tineke Elshof 
 

Administratie en Belastingadvies 
 

Olieslagersstraat 76        6044 TX  Roermond 
Telefoon : 0475-328361  Mobiel : 06-11168620 

E-mail: aenb.tineke.elshof@ziggo.nl 
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6 VS 6 TOERNOOI CRUYFF COURT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op woensdag 26 april vindt de voorronde van het internationale 6 vs 6 kampioenschap 
plaats op het Cruyff Court Donderberg.  
 

Het toernooi is voor alle kinderen van 10 t/m 12 jaar uit Roermond. Om 9:30u moeten 
de ingeschreven teams zich aanmelden bij de organisatie, het toernooi duurt tot 
ongeveer 18:00u. Er worden twee toernooien gespeeld deze dag, een jongenstoernooi 
en een meisjestoernooi. Van beide toernooien gaan de winnaars door naar de 
kwartfinale in Maastricht. Vooraf inschrijven is verplicht. 
 

Tijdens Cruyff Courts 6 vs 6 staat het thema respect centraal.  
Alle deelnemers geven door middel van het tekenen van de  
respectvlag aan elkaar te respecteren zowel op als naast het veld.  
 

Wil jij meedoen met jouw team?  
Schrijf je nu in! (vol is vol) 
cruyffcourt@roermond.nl  
Aukje van Weert (Gotcha) 06-52562888  
Ka Wah Mok (Sportservice) 06-81182275 
 

Deelname aan het toernooi is gratis. 
 

Uitbreiding Gotcha! start na meivakantie 
 

Op 8 mei starten de werkzaamheden voor de uitbreiding van Gotcha!  Hier wordt 
aan de achterzijde van het gebouw een grote zaal bijgeplaatst. Er wordt begonnen 
met voorbereidende werkzaamheden. Het bijplaatsen van de units gebeurt in de 
week van 22 mei. De oplevering van de deze uitbreiding staat half juni gepland. Bij 
de planning is rekening gehouden met verschillende activiteiten op en rond het 
Cruyff Court, zoals het 6vs6 toernooi en de Koningsdagactiviteiten. Daarom is de 
start niet eind april maar direct na de meivakantie. 
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TAALLESSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUWDORP 2017 
 
  

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (16+) die met Bouwdorp een groepje 
kinderen willen begeleiden tijdens de verschillende activiteiten. 
 
Bouwdorp is op dinsdag 18 juli t/m donderdag 20 juli van 10:00 - 16:00 uur 
Bij Wijkcentrum ’t Trefpunt 
Javastraat 31 
 
Interesse/meer info? 
Misja Geraedts 06-52562809 
Aukje van Weert 06-52562888 
Adem Bosal 06-52562810 
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VRIJWILLIGERSCENTRALE 
ORGANISEERT BASISWORKSHOP 

SOCIAL MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op 23 mei van 19.00-20.30 uur organiseert de VrijwilligersCentrale Roermond een 
praktische en informatieve workshop over social media. De workshop geeft 
basisinformatie en is bestemd voor vrijwilligers of vrijwillige coördinatoren van 
stichtingen en/of verenigingen.  
 

Inhoud workshop 
Tijdens de workshop komen onderwerpen aan bod als: wat is social media en welke 
vormen zijn er? Hoe gebruiken de deelnemers social media en met welk doel worden 
deze ingezet? Wat is nodig om social media in te zetten ten behoeve van de deelnemer 
zelf, het vrijwilligerswerk en/of profilering van de organisatie en/of stichting? Wat zijn 
waarheidsbevindingen, nepmails en spam en waar moet je op letten? De workshop is 
interactief. 
 

Meer informatie en aanmelden 
De workshop wordt gegeven in de Donderie.  
Geïnteresseerden kunnen zich t/mn16 Mei 
opgeven via vcr@welkom.nu.  
De kosten bedragen € 5 p.p. 
 

VrijwilligersCentrale Roermond 
T  0475 345135 
E  vcr@welkom.nu 

 

 

FIETSLESSEN!! 
 

Elke dinsdag van 10.00 – 11.30 uur 
(Donderdag  in overleg) 
Bij de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14 
Roermond 

 
 

Inschrijven of meer info?  Stichting Wel.kom 
Guldane Akkaya   Marjo Vogels-Bongaerts 
M 06 - 35119932   M 06 – 35119922   
E g.akkaya@welkom.nu   E m.vogels@welkom.nu 
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      INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor € 6,- 
genieten van een 
3-gangen-menu. 
Gezellig samen 

aan tafel!  
Bel  0475-212567    
OF   06-85761853    

en meld je aan 

 

 

 

      
  

 

 
R.M.B. Aan de Meulen         Algemene fysiotherapie 
A.J.F.M. Aan de Meulen Dijkstra                            Bekkenfysiotherapie 
C.H.M.G. Keijsers         Manuele therapie 
I.M.A. Meuwissen         Mckenzie therapie 
L.  de Groot- Kortekaas        Oedeem therapie 
W. Bus           Mulligan therapie 
M. H. Raemakers          Oncologische revalidatie 
           Osteopathie 
Gershwinstraat 4, 6044 VC Roermond        ParkinsonNet 
Tel. 0475-323658    
email: info@fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nlZwangerFit® 
website: www.fysiotherapie-aandemeulen-dijkstra.nl  
     

Kom gezellig eens binnenlopen en maak kennis  
met onze activiteiten! 

Er zijn enkele leuke attracties voor de kinderen 
aanwezig! 
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Ons Weekprogramma!! 
 

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics 12 uur 
Aerobics 2e uur 
Darten 

09.00-12.00 
18.30-19.30 
19.45-20.45 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Naailes 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
09.15-11.45 
18.00- 22.00 

Vrijwilliger 
Jannie van Gool 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-50861052 
06-85761853 

- 
€ 15,- p.  mnd 
€ 6,- per keer 

Woensdag Open Inloop 
Kinderactiviteiten 
(2x per maand) 

09.00-12.00 
14.00-16.00 

Vrijwilliger 
Manizjeh, Ardy, 
Mounia 

0475-212567 
0475-212567 

- 
€ 0,50 per 
keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics 1e uur 
Aerobics 2e uur 

09.00-12.00 
10.30-12.15 
18.30-19.30 
19.45-20.45 

Vrijwilliger 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 
06-26376994 

- 
€ 4,- per keer 
€ 5,- per mnd 
€ 5,- per mnd 

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

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Ardy Groeneveld 

0475-212567 
06-16790386 

- 
€ 3,- per 
kaart    

 
 

Like ons op facebook!      www.facebook.com/woonkamercomponistenbuurt   
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Eindelijk staan ze er dan: de bankjes  
in het winkelcentrum. “Oud nieuws”  
denkt u nu. Want we zijn er via de  
media mee overgoten, dus laten we  
niet teveel uitweiden. Behalve natuur- 
lijk nog ’s zeggen hoe blij we zijn dat we  
nu na al die jaren kunnen zitten bij het  
shoppen (okay, Akdeniz, Linders  etc.  
ik weet ‘t, ’t kon al langer, maar dit is  
extra handig als je effe geen consumptie 
wilt en voor de snelle boodschap toch  
even wilt zitten of je komt plots iemand tegen en je “hangt” alweer te lang. TOP!)  
 

En alle complimenten voor zij die het voor mekaar hebben gebokst. En die enòrme 
planten dan! Mens! Laten we bidden dat ze het doen, want het zijn levende wezens 
die veel licht en liefde van de voorbijgangers etc. nodig hebben. 

 

Het begon ooit met een wedstrijd. 
Ik weet nog dat er een mevrouw 
was die toen had gewonnen met 
haar idee voor plantenbakken in 
het winkelcentrum of iets in die 
geest. Zal die er ook bij betrokken 
zijn? Laten we het hopen.  
En dan die schoonheden van 
kussentjes! Jemig de Donder-
bergse creativiteit spat er van af. 
Prachtige kleuren!  

 

Het zijn Spaanse bankjes geloof ik en ik  moet zeggen, na een eerste zit: die 
Spanjaarden hebben duidelijk een smallere kont dan u en ik: het gemiddelde 
Donderbergse achterwerk is nèt wat breder. Het zit zelfs beter met een kussentje òp 
schoot i.p.v. eronder: heb je meer plaats. Nou ja niet zeuren, alles went en laten we 
vooral een gegeven bank niet in de bek kijken.  
 

Spannend ook hoe de BOP (de Bankjes Onderhouds Ploeg) binnenkort te werk gaat. Zij 
opereren vanuit de Donderie en wel vanuit de Ontmoetingsruimte, dus ik zit eerste 
rangs en zal er vast nog ’s verslag van doen. LEUK is het vooral allemaal en als iets 
aansluit bij deze nieuwe lente is het dìt wel, dus laat gaan, laat gaan met die bankjes! 

         
        © hans vas 
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Wij hebben intussen al zó vaak over dit  tunneltje geschreven dat we niet meer hoeven 
uit te leggen over wèlk tunneltje het gaat denk ik. De stand van zaken: 
De verlichting is gemaakt, zodat het al met al wat vriendelijker oogt, maar het is nog 
altijd geen gezellige plek. Er rijden heel veel jongeren (sorry ouderen: u ook natuurlijk!) 
doorheen. Voor de fietsende jeugd is het een soort van verzamelpunt. Vanuit hier 
fietsen de scholieren naar Broekhin of naar Schöndeln, of andersom. Het schilderen van 
DE muur viel zo in de smaak dat jongeren deze creatie willen uitbreiden. Welke plek 
schikt hier nu beter voor dan het tunneltje. 
 

Schooljeugd uit de donderberg ondersteund door Bob en Jeroen van Wel.kom gaan het 
project ‘Tunnel Visie’ starten: De jongeren graffiti leren spuiten en leren ontwerpen. Ze 
kunnen zich aanmelden voor kosteloze workshops. Er wordt van deelnemers inzet en 
motivatie verwacht. Ze willen half april beginnen met de voorbereiding. Het 
eindresultaat zal door het aanbrengen van een coating, die vergoed wordt door de 
gemeente,   beschermd zijn tegen vernieling voor de komende jaren.  
 

Het wordt een project van, voor, en met bewoners, dus input en participatie worden 
met open armen ontvangen. Er wordt naar een gezamenlijke creatie toegewerkt waar 
iedereen trots op kan zijn, en die kenmerkend is voor de Donderberg. Inspiraties en 
ideeën kunnen gedeeld worden via Facebook en de website óf verzonden worden naar 
jjw.terp1@welkom.nu/b.noldus@welkom.nu. Voordat de uitvoering start zal een 
bijeenkomst georganiseerd worden waarin gebrainstormd wordt over het uiteindelijke 
ontwerp. Zoals al eerder aangegeven wordt er via verschillende kanalen 
gecommuniceerd naar en met de buurt. Meer informatie volgt.  
We zijn zeeeeeer benieuwd!                ©diana bolk 
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Laat maar bollen… 
 

De ene bol is de andere niet. Het is best 
ingewikkeld. Niet doen alsof je er 
verstand van hebt want anders is het 
weer een valkuil. Net zoals vruchtbomen 
snoeien, hortensia’s en lavendel, mos in 
onze grasvelden en klimop doet het 
overal – dus niet. Allemaal exclusieve 
vakgebieden waarvan velen beweren te 
weten hoe, maar het is met planten als 
met mensen: ze zij nèt weer allemaal een 
tikkie verschillend. Bij u doet uw Chinese 
Roos (Hibiscus) het altijd en u heeft hem 
al jaren en u vraagt of ik hem voor de 
vakantie wil verzorgen. Ik zet hem net als 
bij u op het oosten, met veel licht en hou 
me aan uw watergeefschema etc. 
Gevolg: binnen de kortste keren vallen 
alle knoppen, hij zit onder de luis enz. En 
tòch hebben wij allebei groene vingers… 
Het zij ook individuen, net als wij.  
Maar we zouden het over bollen hebben. 
 

Nu ik dit schrijf is het krokussen-tijd.  
Op het gras richting Nedam is het a d e m 
b e n e m e n d (u zag het vast, het vloog 
je aan): paars en wit door mekaar en ze 
staan te stralen in de maart-zon: je wordt 
er hartstikke vrolijk van als je er langs 
fiets. Maar dan kom je ter hoogte van flat 
Het Roosendael, langs dezelfde 
Donderbergweg bij de rotonde en daar 

staat slechts nog een handjevol te 
verpieteren. Ik kan me herinneren dat die 
op hetzelfde moment geplant zijn en ik 
meen dat die bij het Roosendael eens te 
vroeg zijn afgemaaid. (Voordat 
gemeenteopzichters languit over me 
heengaan: pin me er niet op vast). Want 
dat is 1 van de krokus-geheimen (bollen in 
het algemeen dacht ik): je moet ze 
volledig laten uitbloeien en laten 
afsterven en dàn pas afmaaien. Hartstikke 
jammer natuurlijk. Volgens mij stammen 
ze nog uit de tijd toen er duizenden 
tulpenbollen over de Donderberg zijn 
verspreid die ook al snel weer verdwenen. 
 

Hoe dan ook, voor het volgend jaar, als u 
ooit weer van die bakjes krijgt voor uw 
verjaardag of wanneer ook, met van de 
vroeg voorgetrokken narcissen en blauwe 
druifjes, weet u wel. Wij hadden ze dit 
jaar b.v. in de Ontmoetingsruimte als 
aardigheidje voor alle vrijwilligers. Enfin, 
als u geen tuin heeft, nóóit meer 
weggooien want de Kasteeltuinschool wil 
ze erg graag hebben en plant ze op het 
goeie moment in hun schooltuin en ze 
leefden nog lang en gelukkig. Dat hoorden 
we op het Praatcafé dat daar dit jaar werd 
gehouden (zie artikeltje elders in dit blad) 
en met het verzoek : hoort zegt het voort. 
Bij deze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATUURLIJK De Donderberg! (40) 
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Oh en u kunt ze ook in de zeg maar 
wildebras stukken van onze plantsoenen 
in de grond stoppen natuurlijk. 
Aan de zijkant van het oude Gotcha-
terrein deed iemand dat b.v. met 
sneeuwklokjes: het is zo langzamerhand 
wel tien vierkante meter witte vreugde 
geworden die daar staan te bloeien als 
allereersten. Of in de ruigte op de kop 
van de Hillenraedstraat, langs de 
Koninginnelaan: àl die kleine lichtpaarse 
krokusjes die daar massaal opkomen: 
schitterend; het lijkt wild, maar wij 
hebben geholpen en wij, de mensen,  
doen dus ook nog wel ’s wat goeds! 
 

          © hans vas 
 

 

“Det aai is 80 gewoare en zit nog op 
Zumba!” Zie hier het levende bewijs van 
eeuwige jeugd: pal achter de taart op de 
foto, dat kleine vrouwtje in het midden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fidelis heet ze en iedereen is even trots 
op haar; ze woont gewoon in een flat op 
de Donderberg en ze DOET het gewoon. 
Hoezo daar kunnen we wat van leren?  
Fidelis van harte! 
 

Ook altijd jong blijven? Geef u op voor de 
Zumba in de Donderie bij Britt Roemen: 
06 39488307  basicsdancestudio@gmail.com  
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Wil je graag een veldje in de buurt om te sporten?  
Of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te 
eten? Fleurige plantjes in de straat? Misschien heb 
je een ander idee voor jouw wijk. Laat het ons 
weten. Want een goed idee verdient het om 
uitgevoerd te worden!  

 
Hoe werkt het? 
Lever een aanvraagformulier in. Je krijgt binnen vier 
weken bericht en/of een uitnodiging om jouw idee toe te 
lichten. Een adviesgroep van bewoners bekijkt welke 
ideeën het meest geschikt zijn.  
De burgemeester en wethouders van Roermond 
beslissen op basis van dit advies welke ideeën worden 
uitgevoerd. 

 
Waar moet het idee aan voldoen? 

Het verbetert de wijk waar je woont, waardoor  
     bewoners prettiger samenleven.

 Het idee mag niet alleen voor eigen gebruik zijn.  
Je moet het idee zelf uitvoeren. 

 
Hoe kan ik een aanvraag inleveren? 

Haal een aanvraagformulier bij de balie van   
     Wel.kom in de Donderie.

 Vul het formulier in.
Lever het ingevulde formulier samen met een  

     begroting terug in bij de balie van Wel.kom.
 
Meer informatie? 
Neem voor meer informatie contact op met een van de   
bewonersondersteuners van Wel.kom in de Donderie.  
Zij kunnen u ook verder helpen met het indienen van een  
aanvraag. 
 
 

 

Heb je een goed idee voor de Donderberg! 

Wij hebben het geld om het waar te maken! 
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  Gemeente Roermond 
Wijkcoördinatie Donderberg: 
Postbus 900 6040 AX Roermond  
Tel. 0475-359999 
Stadstoezicht: Tel. 0475-359101 
 

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

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562832 
 

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

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

Huisartsenpost Roermond 
Alleen ’s avonds en in het weekend 
Notenboomlaan 60 6042 BA  Roermond 
Tel. 0475-771771 
 

Dienstapotheek Roermond 
Notenboomlaan 62 6042 AW  Roermond  
Tel. 0475-771700 
 

Politie 
Dringende zaken: Tel. 112 
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn :Tel.0900-8844  
(lok. tarief) 
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent) 
Ma. 14.00 - 16.00uur. 
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief) 
 

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

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

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

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

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

Dierenambulance Midden-Limburg 
Tel. 06-11295306 
 

Stichting Wijkraad Donderberg  
Voorzitter: Bert Pansters 
Tel. 0475-326020 
Secretariaat: Kast.Aerwinckelstraat 24 
6043 XW Roermond 
 

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

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

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

Ontmoetingsruimte (Donderie) 
Elke werkdag geopend van 10:00 t/m 
12:00 uur 
Gezellig kopje koffie of thee met de krant 
of een praatje 
 

Moedercentrum Maximina 
Donderbergweg 34 - 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-323388 
Website : 
www.moedercentrummaximina.nl 
E-mail: info@moedercentrummaximina.nl 
Openingstijden:Ma-di-do-vr 9.30-15.30 uur 
Wo 9.30-11.30 uur  
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Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 - 6044 RH Roermond 
Tel. 0475-212567 
Website: www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl 
 

Seniorenvereniging Donderberg 55+ 
Info: dhr. Jos Hilkens. Tel: 0475-322475 
 

Multi Koken & Bewegen 
E-mail: info@multikoken-bewegen.nl 
Website: multikoken-bewegen.nl 
FB: Multi Koken Bewegen 
 

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

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

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

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

Spreekuur “Start eigen bedrijf” 
StartersCentrum Limburg 
Elke donderdagmiddag op afspraak in De 
Donderie of op andere dagen in overleg. 
Bel 06-29058300 of mail naar   
info@starterscentrum.nl 
Contactpersonen:  
Kelly Heijnen of Ger Smith. 
De kansmakelaar is ook regelmatig in  
de Donderie te vinden. Afspraak maken?  
Dat kan. Bel 088- 385 0233 of mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
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Op de Sterrenberg is er een behoorlijk 
aantal huurwoningen dat tussen 
koopwoningen ligt. Wonen Zuid vindt 
het belangrijk om al haar woningen te 
renoveren, daarom worden ook deze 
woningen de komende maanden 
aangepakt. 

Bewonersavond en huisbezoeken
Tijdens een informatieavond begin 
maart kregen de bewoners van deze 
woningen uitleg over de werkzaam-
heden en de aanpak. Daarna bezochten 
medewerkers van Wonen Zuid alle 
bewoners persoonlijk. Tijdens deze 
huisbezoeken is alles nog eens 
besproken en toegelicht. 

Het overgrote deel van de bewoners 
doet mee met de renovatie en is erg blij 
dat hun woning ook wordt aangepakt. 

Juni start renovatie
De renovatie van deze woningen start 
in juni. Werkzaamheden zijn o.a.: 
vervangen van de gevelbeplating 
inclusief het aanbrengen van isolatie, 
het vernieuwen van de dakbedekking, 
het vervangen van enkel glas door 
dubbel glas en het vernieuwen van het 
complete leidingwerk in de woning. 
Daarnaast zijn per woning met de 
bewoners afspraken gemaakt over de 
renovatie van de keuken, badkamer 
en het toilet. 

wonen Zuid renoveert al haar 
woningen op de Sterrenberg
Huurwoningen die tussen koopwoningen liggen nu aan de beurt

Geslaagde open dag Bruishuis
Op 25 maart was de open dag bij het Bruishuis aan de 
Saturnusstraat. Een flink aantal bezoekers, buurtbewoners 
en collega-ondernemers maakte kennis met het werk 
van Cammy’s Studio (kleurrijke kleding), Chajmaa 
(de Kracht naar Succes, weerbaarheidstrainingen) en 
het BuurtBeheerBedrijf (buurtonderhoud). De zelf gebakken 
Surinaamse koekjes en Turkse spinaziecake vielen ook 
goed in de smaak bij de koffie en thee. 
Het Bruishuis is bedoeld om kleine of startende onder-
nemers een kans te bieden hun bedrijf zichtbaar te maken. 
Interesse? Loop gerust eens binnen of bel met Roeland 
Cleuren, kansmakelaar, 06-22238304.
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