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Het nieuwe oude wijkblad 
 
Het nieuwe: 
 

Zoals U ziet zijn er dingen veranderd 
aan het wijkblad. 
Er zijn nieuwe mensen in de redactie.  
Zo zijn er adverteerders gestopt maar 
ook weer nieuwe adverteerders bij 
gekomen….een Wijkblad kan niet 
zonder adverteerders of sponsors. 

Als U dus wil dat wij blijven bestaan is 
hier een oproep…..vertel mensen over 
ons wijkblad en dat er altijd een 
plaatsjes voor ze is als adverteerder 
maar ook als sponsor. 

Het oude: 
 

We zullen proberen om het Wijkblad 
zo weinig mogelijk te veranderen 
omdat we weten dat velen het een te 
gek blad vinden. 

 

De redactie. 
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Lieve lezers, 

Een tijd terug hoorde we dat Bert ging stoppen met het maken van het Wijkblad. 
Na gesprek met zijn bestuur bleek dat ook het bestuur niet verder wilde. 
Dit hield in dat het Wijkblad ging stoppen. Maar dat kan toch niet. Ons mooie blad 
met heel veel info en voor sommigen de 1ste kennis making de Nederlandse taal. 
Daarom zijn er een aantal mensen bijeen gekomen en zoeken een weg om dit 
blad in de lucht te houden. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben verhalen 
en natuurlijk adverteerders nodig. Ons team is al veel op pad geweest om het 
bekend te maken en iedereen die het maar wil een contractje aan te bieden om  
te adverteren.  
Maar het blijft natuurlijk altijd om de verhalen gaan en ook daar willen wij U 
vragen om ons te helpen. Gebeurt er iets leuks of interessant in U buurt maak er 
een  verhaaltje van en stuur het ons: 
 

Wijkbladdonderberg@gmail.com 

 

En misschien staat U verhaal in onze 
VOLGENDE uitgave !!! 
  

Wijkblad Donderberg: 
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Hierbij wil ik een stuk inbrengen over de nieuwe fietsenstalling op het 
“Zonneplein” . 
  
Tot mijn grote verbazing, constateerde ik bij het nieuwe “Zonneplein” dat op 
vrijdag tijdens de markt de fietsenstalling over zijn totale lengte niet benaderbaar 
is omdat de standhouders ervoor staan!!!!! Op de vraag of zij misschien naar 
voren kunnen of op een ander plaats, was het antwoord, dat doen we niet en het 
is maar voor een dag per week. 
  
Nou is er een mooi plein gerealiseerd, 
zitplekken, wandelplekken, parkeerplaatsen 
auto’s, parkeerplaatsen fietsen enz. enz. 
maar uitgerekend op vrijdag wordt de 
fietsenstalling geblokkeerd. Ik stel voor om 
de parkeerplaatsen voor de auto’s te gaan 
gebruiken om daar de Marktstallen op te 
zetten.  Verder zag ik dat de stalling voor de 
winkelwagentjes ook nog niet klaar was, 
sterker nog , het is er een grote teringzooi. 
En waarom niet de fietsenstalling aan de 
kant van de winkelwagentjes 
gerealiseerd??? Op de vraag waarom was 
het antwoord, dan loop je maar wat verder, 
want auto’s gaan voor!!! 
  
Volgens mij wordt er niet geluisterd naar de gewone burgers, maar naar de 
middenstand en de “geleerde” . En als je het mij vraagt: niks meer aan de burgers 
vragen wat te doen, maar gewoon plaatsen die hap en klaar is kees, ja toch!! 
  
Met vriendelijke groet, 
Leon Frissen 
 
Was een betrokken bewoner van de Sterrenberg 
  

Ingekomen stuk: 
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In de Volkskrant staat elke zaterdag in de bijlage een inkijkje in een huis van 
iemand ergens in Nederland. Meestal is dat een volledig over de top woning. Ik 
vond het leuk het een keertje te vergelijken met onze situatie op de D’berg. Ontdek 
de verschillen, maar – oh wonder -  ook de overeenkomsten… 
‘’ Als ik toch ‘s rijk was…’’ 
Wie? Rob (62) en Kyra (58) Reyngoud. 
   Hans (70) Vas. 
Wat doen ze? Ze zijn gepensioneerd en doen nu vrijwilligerswerk. 
Hij is gepensioneerd en doet nu vrijwilligerswerk. 
Waar? Een vrijstaand huis in Meerstad, aan de 
rand van de stad Groningen.   
Een flat op de Donderberg, aan de rand van de 
stad Roermond. Rob en Kyra zochten naar het 
buitengevoel in eigen huis. Deze transparante 
woning in het groene Meerstad voldoet dik aan 
die eis.  
Hans zocht naar het binnen gevoel in zijn huurhuis. Deze volgepakte woning op de 
groene Donderberg voldoet dik aan dat verlangen. 
Hoe lang wonen jullie hier? Rob: ‘Pas sinds juli van dit jaar. We hebben eerst in 
het bos gewoond, op een boerderij in Drenthe. We houden van die 
natuuromgeving, maar misten wel een uitzicht om ons heen. Zelf een eigen 
woning bouwen in Meerstad, een stadsdeel van Groningen, bood de perfecte 
uitkomst. We zitten nu op 7 kilometer van het stadscentrum, maar wonen in 
totale rust.’ 
Hans: Een jaar of vijfentwintig. Mijn ouders woonden hier eerst al, na diverse 
andere woningen in deze wijk. Wij houden van de Donderberg, maar de trappen in 
huis werd een probleem. Een bungalow bouwen konden ze niet betalen, dus was 
een flat de enigste oplossing. Op 8 hoog, kijk over het hele stadscentrum en als ik 
geluk met de buren heb is het redelijk rustig. 
Wat hadden jullie voor ogen bij de bouw van de woning? ‘Binnen zitten, maar 
het gevoel dat je buiten leeft. We hebben veel tactisch geplaatste ramen, 
waardoor onze woning transparant is.   
Aan de voorkant ziet ons huis er nogal gesloten uit, maar als je naar buiten loopt, 
‘opent’ de woning zich door het vele glas. Aan de achterkant van het huis zie je 
nooit mensen, op een enkel voorbijvarend bootje na. Dat geeft een ontzettend 
kalm gevoel.’ 

Binnenkijken: 
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Wonen Zuid wilde er duidelijk zoveel mogelijk mensen inproppen: maakt niet uit 
hoe, wie of wat, als het geld maar binnenkomt. Over ‘tactisch geplaatst’ gesproken.  
Het is behoorlijk gesloten allemaal, ondanks al het glas: als je het niet wilt hoef je 
nooit iemand  te zien in zo’n flat; dat geeft voor velen een ontzettend eenzaam 
gevoel. 
Het lijkt alsof jullie heel weinig meubels hebben. ‘De connectie met buiten is 
sterker als je weinig meubels hebt, daarom staat het hier niet helemaal vol.  
Planten vinden we wel belangrijk, dan heb je een paar zichtbrekers. Meubels 
moeten vooral functioneel zijn en kunnen bewegen. We willen onze stoel natuurlijk 
wel naar de groen omgeving kunnen draaien’.  
Klopt, daar hebben de meeste bewoners geen geld voor. Er zijn er genoeg die nog op 
het kale beton zitten. Ik heb het wèl vol, maar bijna alles Kringloop. Voor planten 
hebben ze natuurlijk geen geld. Functioneel is wel dat mensen meubeltjes onder de 
trap in de hal van het flatgebouw zetten als ze, ze niet meer nodig hebben:  als die 
tenminste  door Wonen Zuid niet worden weg gekieperd. 
Jullie zullen dus nooit in het hart van de stad gaan wonen? ‘Je beleeft veel meer 
wanneer je rustig woont, weet je dat? We zien hier af en toe een arend, ganzen, 
allerlei watervogels. Dat vinden we geweldig mooi. Je bent je hier veel bewuster 
van de seizoenen. Aan het water wonen geeft een vrijheid die je in de stad niet 
voelt. Op een zonnige dag zomaar in je bootje stappen en wegvaren is heerlijk’.  
De meeste mensen hebben geen geld om te verhuizen. Maar we zien hier af en toe 
een buizerd voorbijvliegen, ganzen, allerlei watervogels. Hartstikke mooi! Je bent je 
hier veel bewuster van al die culturen van de verschillende mensen. Op de 
Donderberg wonen heeft wat dat betreft een vrijheid die in de stad anders is. Op 
een zonnige dag zomaar mensen uit allerlei landen ontmoeten is heerlijk!  
Hout. ‘We hebben veel hout in ons huis verwerkt 
omdat het zoveel sfeer geeft. Vooral nu we er een 
tijdje wonen zie je dat het materiaal echt begint te 
leven. Het krijgt scheurtjes en je hoort het steeds 
vaker kraken.’  
We  hebben dus veel van oud hout uit de Kringloop. 
Maar dat maakt het ook wel heel sfeervol. Alleen na 
een tijdje raakt het wat afgeleefd natuurlijk. Steeds 
meer scheuren overal en een hoop gekraak en op een dag… Over  scheuren 
gesproken: in de flat zitten nog hier en daar scheuren van de aardbeving toen…. 
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Ruimte. ‘Een open gevoel in huis vinden we belangrijk.  Daarom hebben we weinig 
deuren en afgesloten ruimten. Door zo’n inrichting ga je automatisch meer naar 
buiten kijken.’  
Een lekker vol huis vind ik heel belangrijk. Er is een open keuken en ik heb meestal 
alle binnendeuren open, waardoor je automatisch meer naar binnen kijkt en geniet 
van alles in je huis. 
Materiaal. ‘Er zijn veel niet alledaagse materialen gebruikt. Zo is de keukentafel 
gemaakt van knoflookvelletjes.’  Allerlei materiaal staat in mijn huis door elkaar en 
het is wonderwel hoe het toch allemaal samen kan. 
Water. ‘Het liefst wilden we ons huis direct aan het water bouwen, maar dat mocht 
niet. We hebben nu vlonders gelijkvloers aan het huis zitten. Dit maakt de 
verbinding met het water alsnog sterk.’ De Donderberg wordt aan de westkant 
omzoomt door de Maasnielderbeek in de  vorm van een aaneengesloten vijverpartij. 
Als ie wil kan iedereen in deze wijk daarvan genieten. Dit maakt de verbinding met 
het water alsnog sterk. 
Tuin. ‘We hebben veel gras tot onze beschikking. Nu is het nog de vraag hoe we het 
gaan gebruiken. Een grote treurwilg aan het water lijkt me wel wat.’  
We hebben veel gras tot onze beschikking. Voor allerlei doeleinden gebruikt. Als 
wandelgebied, speelplaatsen, hondenlosloopgebieden etc. Hier en daar staan langs 
het water mooie treurwilgen, maar die breken snel bij noodweer, dat wel. 
Zon. ‘We hebben  een uitgebreide zonnestudio. De ramen zijn zo geplaatst dat we 
altijd wel ergens in de zon kunnen zitten. ’In de flat zit je altijd wel ergens in de zon - 
als die schijnt en dat doet ie meer en meer zo u weet. Door de oost/west plaatsing 
lijkt de flat wel een zonnestudio… 
Schuur. We hebben een lange smalle schuur naast 
ons huis gebouwd. We hebben daar niks speciaals 
hoor: twee auto’s en veel prullaria.’ We hebben 
een klein berghok beneden onder de flat. Voor een 
auto kun je wel vlakbij een garagebox erbij huren. 
In het berghok hebben we niks bijzonders hoor: 
vooral veel prullaria. 
Het bewijs is weer geleverd………… Hans zou niet meer schrijven. Nou lieve 
Hans je krijgt in het nieuwe wijkblaadje van ons genoeg ruimte om (niet) te 
schrijven.    

 
© HANS 
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Stel je kwam van buiten de aarde, in zo’n wijkje als de Donderberg. Als Extra-
Terrestrial dus zoals dat dan heet. Dat kan, want er landen hier af en toe UFO’s 
zoals overal ter wereld.. . U zag ze nog niet? Ik ook nog niet maar andere 
Donderbergers wel, dus het is best boeiend daar eens rekening mee te houden. 
Als goed voornemen voor 2019. Bijvoorbeeld. Als je hen was en hier geland en 
contact wilde met ons, dan zou je toch zomaar op zoek kunnen gaan naar de 
‘bazen’ van deze wijk want je wil als afgevaardigde van jouw planeet of wat ook 
wel effe met de kern van de buurt in overleg. En je hoorde dan van een Wijkraad 
dat die bestond. Nou daar vloog je dan toch gelijk enthousiast op af! Blijkt dat er 
vier buurten zijn in deze wijk, (met de Sterrenberg, voorheen Planetenbuurt, had 
je wat meer affiniteit natuurlijk, maar allá!)  en dat die afgevaardigden in die raad 
hebben – dat is waar die raad uit is samengesteld + vertegenwoordigers van 
diverse belangengroepen, verenigingen etc. Wow denk je dan: dát is het. Om er 
vervolgens achter te komen dat het nog slechts een handjevol powervrouwen zijn 
die deze club draaiend houden en dat heel de ideale rest verleden tijd is. Dat zou 
jij dan met je Extra-Terrestreliaanse enthousiasme een triest gevoel vinden en je 
zou ze met al de macht die in je is 
proberen te ondersteunen koste wat 
kost om deze wijk op de been te 
houden en tot z’n uiteindelijke volledige 
bloei te brengen.  
Zo voel je je vaak als je aansluit bij wat 
er nog over is van Wijkraad 
Donderberg. Erger nog: de halve 
Donderberg rolt over je heen als je hen 
steunt en/of steun bij hen zoekt. Niks 
van aantrekken praat je jezelf 
voortdurend moed in. Toevallig zitten 
wij met onze club ook in de Donderie 
waar de Wijkraad z’n roots heeft en we 
zijn ooit in het leven geroepen door 
diezelfde Wijkraad en nog steeds een 
project van hen. Hoe arrogant is het 
dan te denken dat je wel in je eentje 
waardevol genoeg zou zijn om te 
kunnen  blijven voortbestaan ook  

Extra-Donderbergrials: 
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zonder hen. Terwijl zij oprecht proberen met iedereen samen te werken, te 
beginnen met allen in de Donderie, zij die het dichtst bij hen staan. We zouden 
dankbaar moeten zijn dat er nog een paar van die sterke vrouwen zijn die het 
voortouw nemen, ook al doen ze dat soms wat ongenuanceerd, onbeholpen, 
volgens velen. Zouden wij het beter kunnen? En dealen met al die restanten van 
de Wijkraden die hen voorgingen en ook nog vanuit het geestenrijk (extra-
Terrestrial!) invloed op deze wijk uitoefenen. Ga er maar aan staan.   
Let op mensen: hier is het ruwe bolster, blanke pit van 
toepassing. Trap er niet in. Vergis je niet. Zelf zeggen ze 
het b.v. zo: “We lijken rotsen in de branding, maar gooi 
er een bakkie water over en we smelten”. Hoe stoer kun 
je zijn en/of overkomen. Als watjes zou je als Wijkraadje 
sowieso onmiddellijk worden omvergeblazen.  
Lieve mensen, volg het goeie voorbeeld van wijkgenoten als Dondersgoed Spul, de 
Ontmoetingsruimte, Café Bubbels:  
geloof in hen , steun hen. Verzet u niet langer tegen de toekomst die aan onze 
deuren bonkt. Neen, dit is geen verkiezingstijd stukje, ik meen het echt. Want er  
is geen alternatief. Laat de Donderberg niet in de kou staan door te hopen op iets 
anders wat er niet is of zal komen. Oh en als ’n extraatje, zodat u onmiddellijk 
resultaat kunt zien: dit nummer van het Wijkblad, dat u NU in handen hebt, is 
geheel en al en uitsluitend aan hen te danken: zij hebben het stokje 
overgenomen. Had u nog wat te zeggen? En nòg een goeie, voor het geval u nog 
niet overtuigd bent (en u weet het wellicht al van Facebook en zo): er komt weer 
een ouderwetse Donderbergse Koningsmarkt, ja ja, ook dankzij hen, in 
samenwerking met Café Bubbels. Mooier kun je het niet hebben.  
Nou ik heb 
genoeg 
gepromoot.  
Ik denk dat ze het 
waar gaan maken. 
Voel ik aan m’n 
buitenaardse 
water…. 
 

© Hans  
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Terrestrial!) invloed op deze wijk uitoefenen. Ga er maar aan staan.   
Let op mensen: hier is het ruwe bolster, blanke pit van 
toepassing. Trap er niet in. Vergis je niet. Zelf zeggen ze 
het b.v. zo: “We lijken rotsen in de branding, maar gooi 
er een bakkie water over en we smelten”. Hoe stoer kun 
je zijn en/of overkomen. Als watjes zou je als Wijkraadje 
sowieso onmiddellijk worden omvergeblazen.  
Lieve mensen, volg het goeie voorbeeld van wijkgenoten als Dondersgoed Spul, de 
Ontmoetingsruimte, Café Bubbels:  
geloof in hen , steun hen. Verzet u niet langer tegen de toekomst die aan onze 
deuren bonkt. Neen, dit is geen verkiezingstijd stukje, ik meen het echt. Want er  
is geen alternatief. Laat de Donderberg niet in de kou staan door te hopen op iets 
anders wat er niet is of zal komen. Oh en als ’n extraatje, zodat u onmiddellijk 
resultaat kunt zien: dit nummer van het Wijkblad, dat u NU in handen hebt, is 
geheel en al en uitsluitend aan hen te danken: zij hebben het stokje 
overgenomen. Had u nog wat te zeggen? En nòg een goeie, voor het geval u nog 
niet overtuigd bent (en u weet het wellicht al van Facebook en zo): er komt weer 
een ouderwetse Donderbergse Koningsmarkt, ja ja, ook dankzij hen, in 
samenwerking met Café Bubbels. Mooier kun je het niet hebben.  
Nou ik heb 
genoeg 
gepromoot.  
Ik denk dat ze het 
waar gaan maken. 
Voel ik aan m’n 
buitenaardse 
water…. 
 

© Hans  
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INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

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

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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Het is zover! Roermond opent in 2019 in het Paradies (Munsterstraat 61, 6041GA  
te Roermond) zijn deuren voor het Oogcafé. Een plekje voor mensen met 
oogproblemen om elkaar iedere eerste dinsdag van de maand, van 14.00 tot 
16.00 uur, te ontmoeten en bij te praten, ervaringen uit te wisselen en info te 
krijgen. Het doel is treffen van lotgenoten waarbij men elkaar kan informeren 
over de vele mogelijkheden en hulpmiddelen die tegenwoordig voor mensen met 
oogproblemen ter beschikking staan, ook op hobby en sportgebied. 
De eerste bijeenkomst van het Oogcafé is op 22 januari 2019 en is bedoeld om 
kennis met elkaar te maken en uw wensen kenbaar te maken, zodat we daar in de 
toekomst invulling aan kunnen geven. Niet-leden en geleidehonden zijn allen 
welkom!  De entree is gratis, evenals koffie en thee. Indien nodig wordt u naar de 
zaal begeleid door een van de gastheren of vrouwen, en wanneer we nog niet 
bijgepraat zijn kunnen we na 16.00 uur gewoon in het Paradies verder praten. De 
informatieve website van de landelijke Oogvereniging, de initiatiefnemer van het 
Oogcafé, is: www.oogvereniging.nl   
 
We hopen op een gezellige en nuttige 
bijeenkomst. Voor verdere info kunt u 
terecht bij Dhr. John Snijkers, 
voorzitter Oogvereniging Limburg:  
Tel: 06-202.483.77.  
Email: limburg@oogvereniging.nl 

Oog voor het Oogcafé!: 
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Boerenbruiloft 2019:   Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

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

Van visitekaartje 
tot XL formaat

Snelle 
levering

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages 

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Bel voor 
een afpraak
wij komen 
graag bij 
u langswww.drukkerij-koenen.nl

Kijk ook eens op onze website:
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Boerenbruiloft 2019:   
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De liefde voor zijn kleinkinderen 
bracht Ozan Celebi naar Roermond. 
Nu woont hij met zijn hele familie op 
de Donderberg. Daar deelt hij zijn 
passie voor muziek met iedereen die 
dat wil. En dat brengt mensen dichter 
bij elkaar. In zijn Cultuurhuisje 
verbroedert hij alle nationaliteiten; 
jong én oud!

“Een roos is een prachtige bloem. Je 
kunt je echter lelijk pijn doen aan de 
dorens. Dat maakt ons niets uit. We 
houden toch van rozen. Voor mensen 
zijn we veel strenger. Als zij anders 
zijn dan wij, of als ze iets doen dat ons 
niet bevalt, stoppen we ze in een 
hokje: gek, lui, gevaarlijk of crimineel. 
Toch zijn we allemaal mensen - met 
elk zijn fouten of mindere kanten. 

Ik wil dat mensen goed met elkaar 
omgaan. Dat ze elkaar leren kennen. 
Beter begrijpen. Zelf ben ik ook vaak 
verkeerd begrepen. Ik kwam als jonge 
man uit Tutmaç, een klein dorpje in 
Turkije, naar Duitsland en later naar 
Nederland. Ik sprak de taal niet. Kende 
niemand. Dan voel je je alleen. Ben je 
blij als iemand je helpt. Er is vaak 
misbruik van me gemaakt door mijn 

Handen die muziek maken, 
maken geen ruzie
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verkeerd begrepen. Ik kwam als jonge 
man uit Tutmaç, een klein dorpje in 
Turkije, naar Duitsland en later naar 
Nederland. Ik sprak de taal niet. Kende 
niemand. Dan voel je je alleen. Ben je 
blij als iemand je helpt. Er is vaak 
misbruik van me gemaakt door mijn 

Handen die muziek maken, 
maken geen ruzie

Ozan als troubadour en leermeester. 
Lees verder op www.donderbergroemond.nl

bazen. Ik kende mijn rechten niet en 
moest zwaar werk doen, ook toen ik 
ziek en net geopereerd was. 
Ziekteverlof? Daar had niemand me 
wat over verteld. Dat heeft me 
uiteindelijk mijn gezondheid gekost. 
Gelukkig had ik mijn saz, mijn Turkse 
snaarinstrument. Muziek maken is 
mijn leven. Het is mijn manier om me 
te uiten. Om contact te maken. Toen ik 
nog in bouw werkte, maakte ik in de 
pauze muziek. ‘Je komt hier om te 
werken, niet om te spelen’, zei mijn 
baas toen hij mijn saz zag. Maar ik liet 
me niet stoppen. Ik had toch drie keer 
per dag een pauze? Dan was ik vrij 
om te spelen!’ 

Muziek verbindt mensen
‘Later richtte ik in Venlo een 
cultuurvereniging op. Ik vind muziek 
een hele goede manier om mensen 
met elkaar te verbinden, om elkaars 
cultuur te leren kennen. Later heb ik 
meer cultuurverenigingen in Limburg 
en in Brabant opgezet. Ik gaf in heel 
Nederland muziekles en speelde in 
Roermond bijvoorbeeld ook tijdens het 
volksdansen. Ook in mijn eethuisje 
bracht ik mensen bij elkaar en liet ik ze 
kennis maken met de eetcultuur van 
mijn provincie Erzurum. Ik was de 
eerste in Venlo die de traditionele 
Oltu Cağ Kebab serveerde.’

Cultuurhuisje
‘Mijn oudste dochter Nejla ging in 
Roermond wonen. Toen onze 
kleinkinderen geboren waren, wilden 
wij dichtbij hen zijn. Zo zijn wij in 

Roermond terecht gekomen. Mijn 
andere dochter Mesude en mijn zoon 
Selami woonden nog thuis. Zij 
verhuisden mee. Nu wonen we 
allemaal op de Donderberg, fijn bij 
elkaar in de buurt. Hier ging ik verder 
met mijn muzieklessen. Toen Mesude 
een eigen woning kreeg, begon ik in 
haar garage met mijn Cultuurhuisje. 

Dat heb ik nog steeds, maar nu in de 
hobbykamer in mijn nieuwe 
seniorenwoning op de Donderbergweg. 
Kinderen, maar ook volwassenen 
komen naar mij om muziekles te 
volgen. Ik leer hen niet alleen hoe ze 
saz moeten spelen, ik vertel hen ook 
over de Turkse cultuur. Laat hen 
bijvoorbeeld de door mijn over-
overgrootmoeder geweven tas zien 
waarin een baby én een lunchpakket 
paste. Ik leer hen ook wat verdraag-
zaamheid is. Ik vertel hen dat ze hun 
best moeten doen op school, dat ze 
een bijdrage moeten leveren aan onze 
samenleving. Met mijn muziek geef ik 
hen mijn liefde door. Mijn liefde voor 
de natuur, voor de dieren, en vooral 
mijn liefde voor mensen. Handen die 
muziek maken, maken geen ruzie. 
Dat is mijn motivatie.’



2020 
 

 

  



2121 
 

 

  

Elke week zorgen de gastheren en 
gastvrouwen van de Woonkamer van de 
Buurt er voor dat bezoekers het leuk en 
gezellig vinden om naar de Woonkamer te 
komen. Om hun te bedanken voor hun inzet 
werd er ook afgelopen jaar weer een 
vrijwilligersuitje georganiseerd. 
 

Vrijdagochtend 14 december, was het zo 
ver! Een beetje verkleumd van de kou 
verzamelden de vrijwilligers zich bij 
Brasserie ’t Pakhuis in ’t Roercenter. We 
werden warm welkom geheten met een 
kop koffie of thee. Iedereen was wel 
benieuwd naar dat ‘Adventure Golf’ dat we 
zouden gaan spelen vandaag.  
De vrijwilligers werden verdeeld in 4 teams 
en de spelregels van het ‘Adventure Golf’ 
werden uitgelegd.  
 

Diegene die na 16 holes de minste slagen 
had, had gewonnen. Tussendoor werden de 
armen en de polsen opgewarmd voor een 
goede ‘swing’. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen ging vol enthousiasme beginnen 
aan de 16 verschillende holes. De sfeer zat 
er goed in en er werd veel gelachen. 
Sommige golfbanen gingen heel makkelijk, 
andere waren weer net ietsjes lastiger dan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gedacht. Na zo’n 1,5 uur golfen waren alle 
holes gedaan en kon de puntentelling 
beginnen. Wie had gewonnen telde niet, de 
gezelligheid was het leukste aan het golfen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om het vrijwilligersuitje feestelijk af te 
sluiten aten we een heerlijke lunch in de 
brasserie. Het bestuur van de Woonkamer 
van de Buurt wilden de vrijwilligers ook nog 
bedanken in de vorm van een leuk cadeau. 
 

Het was een erg geslaagde en gezellige 
ochtend! 
 
 

Vrijwilligersuitje Woonkamer van de Buurt 
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  Feest in het winkelcentrum 

Alle andere foto’s staan op de website van de wijkraad 
www.wijkraaddonderberg.com 
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Op vrijdag 1 februari gaan de kinderen van groep 
4 van basisschool de Kasteeltuin naar de Classic 
Express. Dit is een grote vrachtwagen die wordt 
getransformeerd tot concertzaal. Als 
voorbereiding op het bezoek aan de Classic 
Express mochten de kinderen al een repetitie van 
het Roermonds orkest “De Symphonie” bijwonen. 
Eén van onze leerlingen heeft toen zelfs de plaats 
van de dirigent mogen innemen!  Naast het 
bijwonen van de repetitie krijgen de kinderen 4 
weken lang extra muzieklessen. Hierin leren ze 

van alles over een symfonieorkest. Zo weten ze nu al bijvoorbeeld welke 
instrumenten er wél en welke er níet in een symfonieorkest horen, hoe de 
instrumenten eruitzien en hoe ze klinken. Als grote verrassing mochten de 
kinderen zelf de fagot, cello en klarinet bespelen! De kinderen zijn heel erg 
benieuwd wat ze de volgende keren gaan leren. 
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Alzheimercafé Roermond gaat verhuizen.  
Vanaf 11 maart 2019 zal het Roermondse Alzheimercafé voortaan in de Graasj aan 
de Knevelsgraafstraat plaatsvinden. Daartoe is besloten, omdat er op die locatie 
goede parkeerfaciliteiten zijn. Bovendien is het openbaar vervoer om de hoek en 
kunnen mensen uit de omliggende plaatsen gemakkelijk met trein en bus deze 
maandelijkse voorlichting over dementie bezoeken. 
Het vertrek uit het Paradies na 17 jaar gaat met enige weemoed gepaard. Het café 
groeide daar van enkele bezoekers per keer naar uitschieters van 100 en meer. De 
gemiddeld 35 bezoekers kunnen rekenen op voortzetting van de hoge kwaliteit en 
worden verwelkomd door dezelfde gastvrouwen/vrijwilligers, die ook in de Graasj 
zorgen voor een huiselijke sfeer.  
Op 11 maart staan het thema gespecialiseerde en kleinschalige zorg centraal en 
de eerste ervaringen met robot Tessa in de zorg voor mensen met dementie. 
Maar eerst gaan de bezoekers van het Alzheimercafé op 7 januari in het Paradies 
nog met ervaringsdeskundige Els Verheugt en haar dochter Ilse in gesprek over 
hun invulling van mantelzorg en neemt het Alzheimercafé op 4 februari afscheid 
van het Paradies met een lezing van neuroloog Arthur Korten en ergotherapeut 
Ine van der Schoor over Parkinson en dementie. 
 

   

Alzheimercafé: 
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Ergens in de nazomer kwam bij 
buurtbewoonster Patricia Saas het idee om 
voor Kerstmis een mini-Kerstmarkt te 
organiseren. Maar waar? En wanneer? 
Tijdens de Componistenbraderie op 
Burendag dit jaar, kwam Patricia in gesprek 
met de Woonkamer van de Buurt. Dit zou 
wel een goede locatie zijn! En de 
Woonkamer was er ook enthousiast over. 
Super! Een datum werd geprikt, de voor- 
bereidingen konden beginnen! Er werden 
standhouders gezocht, PR gemaakt, 
knutselspullen voor de kinderen gekocht, en 
nog veel meer. 
Zaterdagmiddag 15 december was het zo 
ver, de mini-Kerstmarkt kon beginnen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kraampjes stonden klaar, de knutsel-
spullen lagen uitgestald op een tafel, je 
rook de lekkere zelfgemaakte wafels, 
warme chocolademelk & glühwein, en bij 
binnenkomst werd je begroet door een 
zingende Kerstman en twee rendieren. 
Al snel kwamen er veel mensen naar de 
mini-Kerstmarkt toe. Er was veel interesse 
in de spullen die op de kraampjes 
stonden, en de tombola ging ook goed!  
Patricia had zelf leuke Kerstspullen 
geknutseld die ze verkocht. Weena Peters 
van massagepraktijk Serenity, had 
verschillende producten die je kon zien en 
ook uitproberen. Kinderen gingen gezellig 
samen knutselen en dansen op de liedjes 
van de Kerstman.  
Voor een 1e keer was deze mini-
Kerstmarkt erg geslaagd! 

Mini-kerstmarkt Woonkamer van de Buurt 
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Ontspannen, snel en eenvoudig leren omgaan met uw tablet of laptop?  
 

Wel.kom biedt drie modules aan van elk zes lessen. Na iedere theorieles volgt 
een oefen les waarin u het geleerde in de praktijk brengt. In zes lessen doet u 
voldoende ervaring op om probleemloos met uw tablet of laptop aan de slag 
te gaan.  
 
Kosten: € 35,= per module. 
Locatie: Niekée, Oranjelaan 300,  
6043 GL  ROERMOND 
 

  
 MODULE 1: Basiscursus Windows 10 
Cursusdagen:  dinsdag 12, 19, 16 maart  
                           2, 9 en 16 april 2019 
                           09.30 – 11.00 uur 
MODULE 2: Windows 10  
voor gevorderden 
Cursusdagen:  13, 20, 27 maart  
                           3, 10 en 17 april 2019 
                           09.30-11.00 uur 
 

iPad BASISCURSUS: kennismaken  
met de belangrijkste functies en  
opties van uw iPad 
Cursusdagen:  dinsdag 12, 19, 26 maart 
                           2, 9 en 16 april 2019 
                           14.00 – 15.30 uur 
 

Meer informatie 
Sefika Özuymaz 
E  s.ozuymaz@welkom.nu 
T  0475 345135  

 

  
Cursus voor tablet en 
laptop voorjaar 2019 
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Ondersteuning van SUPPORT  
Meestal gaat het goed bij gezinnen met kinderen maar er zijn ook situaties waarin een 
van de ouders of de kinderen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in 
het geval van vragen over opvoeden, wanneer er spanningen in het gezin zijn, men de 
Nederlandse taal niet goed spreekt, gebruik wil maken van instanties, of wanneer men 
geen sociaal netwerk heeft. Vrijwilligers van SUPPORT kunnen hierbij helpen. 
Wat is SUPPORT? 
SUPPORT helpt gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar met praktische hulp, 
(huiswerk)begeleiding, de Nederlandse taal en versterken van het sociale netwerk. Het gaat 
om de vraag van de ouder én het kind. 
Hoe werkt SUPPORT? 
U kunt contact opnemen met SUPPORT. Er wordt dan een afspraak gemaakt bij u thuis. Op 
basis van het kennismakingsgesprek kijkt de coördinator welke vrijwilliger bij het gezin 
past. Pas nadat we een goede match hebben kunnen maken start de ondersteuning en 
komt de vrijwilliger 1x per week bij u thuis. Meedoen aan SUPPORT is gratis  
 

Meer informatie  Eefje ten Haken en Hafida Tama   
T  0475 345 135 
E  supportroermond@welkom.nu    
I   www.welkom.nu 
 

 

 
 
Moeders informeren Moeders (MIM) is een landelijk project waarbij moeders andere 
moeders vrijwillig ondersteunen rondom opvoedingsvragen in de breedste zin van het 
woord.  
 

Er verandert veel als je voor de eerste keer moeder wordt en dat kan soms onzekerheden 
met zich meebrengen. Maar niet alleen bij het eerste kindje, ook de komst van een 
tweede of derde baby kan voor nieuwe onzekerheden zorgen.  
Hoe werkt moeders informeren moeders? 
Je wordt gekoppeld aan een andere moeder die bij jou past en jullie spreken 1 à 2 keer per 
maand af. MIM is voor moeders met kinderen van 0-24 maanden. 
Meedoen aan MIM is gratis. 
Moeders gezocht 
Heb je zelf kinderen (groot of klein) en tijd om iets te betekenen voor een andere moeder?  
Doe dan mee als vrijwilliger! 1 à 2 keer per maand ga je op huisbezoek bij een moeder. Je 
bent haar steuntje in de rug en je kunt haar helpen met haar vragen. 
Meer informatie 
Eefje ten Haken en Hafida Tama   T   0475 345 135    I   www.welkom.nu 
  

Project Moeders Informeren 
Moeders  



2929 
 

Ondersteuning van SUPPORT  
Meestal gaat het goed bij gezinnen met kinderen maar er zijn ook situaties waarin een 
van de ouders of de kinderen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in 
het geval van vragen over opvoeden, wanneer er spanningen in het gezin zijn, men de 
Nederlandse taal niet goed spreekt, gebruik wil maken van instanties, of wanneer men 
geen sociaal netwerk heeft. Vrijwilligers van SUPPORT kunnen hierbij helpen. 
Wat is SUPPORT? 
SUPPORT helpt gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar met praktische hulp, 
(huiswerk)begeleiding, de Nederlandse taal en versterken van het sociale netwerk. Het gaat 
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komt de vrijwilliger 1x per week bij u thuis. Meedoen aan SUPPORT is gratis  
 

Meer informatie  Eefje ten Haken en Hafida Tama   
T  0475 345 135 
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I   www.welkom.nu 
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woord.  
 

Er verandert veel als je voor de eerste keer moeder wordt en dat kan soms onzekerheden 
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Vrijwilligers gezocht  
Welzijnsorganisatie Wel.kom biedt in Roermond verschillende diensten aan met de hulp 
van vrijwilligers, waaronder huisbezoeken aan senioren, hulp bij het op orde brengen van 
de administratie en het uitvoeren van kleine klussen. In verband met toenemende vragen 
om hulp zoekt Wel.kom vrijwilligers die zich met hart en ziel willen inzetten voor die groep 
mensen die deze hulp hard nodig heeft.  
 

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

• Hulp bij kleine klussen 
Door omstandigheden hebben sommige mensen hulp nodig bij het uitvoeren van klussen. 
Vrijwilligers van Wel.kom helpen deze mensen door het uitvoeren van kleine klussen in en 
om huis.  

• De vrijwillige seniorenadviseur 
Veel senioren hebben behoefte aan juiste 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.  

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

Meer informatie    Wel.kom    Seniorenwerk     T  0475 34 51 35 
E  seniorenwerkroermond@welkom.nu 

 

 

  
Vooraankondiging Bouwdorp  

2019  

Schrijf alvast in uw agenda… 
BOUWDORP 2019 

9 t/m 11 juli 
Voor alle jongens en meisjes 

van 6 t/m 13 jaar 
Drie dagen hutten bouwen en verschillende 

(sportieve en creatieve) activiteiten in een gaaf thema! 
Meer info volgt. 
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Winnaar vorige uitgave:  Thea v. Helden  Gefeliciteerd. 
Thea meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com of 06-42625283 
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Het is goed om in opstand te komen tegen onrecht, het is een democratisch recht 
waar onze voorouders hard voor gevochten hebben. Ik denk daarbij wel: “hou dat 
privilege in ere en gebruik het als het nodig is.” Er wordt naar mijn mening zoveel 
ongenuanceerd gemopperd, gezeurd, gezeikt en geprotesteerd. Soms denk ik aan 
een peuter van 3 jaar die al twee ijsjes op heeft en dan gaat gillen en stampvoeten 
omdat hij geen derde ijsje krijgt. 
Zo krijgen de Nederlandse Spoorwegen er vaak van langs: (altijd hetzelfde 
gesodemieter met die treinen, nooit op tijd, kunnen ze dat nou niet beter 
regelen?). Wist u dat ruim 95% van de treinen in Nederland op tijd rijden, we 
hebben een van de beste spoorwegnetwerken van Europa. 
Dan zijn er mensen die geen goed woord  hebben voor hun plaatselijke 
ziekenhuis, in Venlo lopen mensen met een briefje op zak; als er iets gebeurt 
breng me nooit naar het Vie Curie, waardeloos ziekenhuis, breng mij maar naar 
Roermond. In Roermond lopen mensen met eenzelfde briefje, nooit naar het 
Laurentius, knudde met een rietje, breng mij maar naar Venlo. 
Het beste paard struikelt wel eens, maar de gezondheidszorg in Nederland is echt 
heel goed, ook hierbij horen we bij de beste tien van de wereld! 
Er staan mensen in Den Haag op het binnenhof met de – inmiddels beroemde – 
gele hesjes. Waartegen protesteren ze? (tegen alles, we hebben het helemaal 
gehad met dit land, Rutte moet oprotten). “Nou veel succes met het zoeken naar 
een ander land waar je het beter hebt dan in Nederland” denk ik dan. Zo’n land 
bestaat namelijk 
niet, er zijn 
landen waar de 
mensen het net 
zo goed hebben, 
maar dan houdt 
het ook op. We 
mogen ons echt 
gelukkig prijzen 
dat we in Nederland geboren zijn. 
Dichter bij huis wordt ook wat afgezeurd, over de Donderberg bijvoorbeeld. De 
wijk wordt verfraaid, er is veel overleg van de gemeente met allerlei vrijwilligers in 
Buurt-overleggen en Wijkraad. Het winkelcentrum heeft een metamorfose 
ondergaan en is behoorlijk opgeknapt; (ja maar er staan nog wel zaken leeg en 
daar wordt natuurlijk weer niks aan gedaan, niemand die ernaar omkijkt). 

Opstand:   
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De huizen op de Sterrenberg zijn gerenoveerd en zien er stukken beter uit dan 
voorheen. (nou mijn smaak is het niet) hoor je dan (en bij sommige huizen is niets  
gedaan en dat ziet er helemaal niet uit, maar dat zal de gemeente een rotzorg zijn 
het is toch maar de Donderberg). 
De Donderbergweg is opgeknapt en echt mooi geworden, de bestrating, de 
bomen links en rechts, de banken die geplaatst zijn. In het voorjaar, als ook nog 
alle bloemen in de perken bloeien, is het een genot om over de Donderbergweg 
te lopen, fietsen of rijden. 
(er is weer eens nergens over nagedacht, altijd hetzelfde liedje, de weg is veel te 
smal, fietsers worden van de sokken gereden, maar de gemeente is nergens te 
bekennen). 
Er is wel degelijk over nagedacht, de weg is net zo breed als alle andere wegen in 
woonwijken waar men 30 km. mag rijden. Om ervoor te zorgen dat 
automobilisten zich aan de snelheid houden zijn drempels aangelegd.  
Auto’s moeten achter de fietsers blijven rijden als er een tegenligger komt, in de 
praktijk werkt het prima, er is nog geen enkele fietser van de sokken gereden. 
Sterker nog, de weg is er veiliger op geworden omdat auto’s niet meer zo hard 
mogen en kunnen rijden. 

                                                     
Ik vraag me af, zijn de mensen in Nederland nu echt zo ontevreden en ongelukkig? 
Uit opinie onderzoeken blijkt dat dit juist niet het geval is, over het algemeen zijn 
de mensen tevreden met hun leven. We horen, samen met de Scandinavische 
landen tot het gelukkigste volk van de wereld. Waarom dan toch dat eeuwige 
gemopper, wordt er maar wat geroepen, praten mensen elkaar na?             
Vaak is het stemmingmakerij waar de media zich ook regelmatig schuldig aan 
maakt. Ik zelf denk erover om naar Den Haag te gaan en op het binnenhof te gaan 
staan, niet in een geel hesje, maar in een bont gekleurd, flower power 
bloemenhesje met een spandoek: 
 

STOP MET ZEIKEN EN ZEUREN 
GEEF JE LEVEN WEER VROLIJKE KLEUREN 

KOM UIT DAT NEGATIEVE SLOP 
ALLE AZIJNPISSERS ROT OP 

 
 

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

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

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

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

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

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

Dierenambulance Midden-Limburg  
Tel. 06-11295306  
 

Donders Goed Spul  
Donderie zaal 3  Woensdag  
13:30 – 16:00 uur  
Algemene info: Tel. 06-14120514  
E-mail: dondersgoedspul@gmail.com 
Facebook: dondersgoedspul 1295306  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FEBRUARI 
DO 7 REST/GFT 
DO 7 PLASTIC 
DO 14 REST/GFT 
DO 21 REST/GFT 
DO 21 PLASTIC 
VR 22 OUD PAPIER 
DI 26 TEXTIEL 
DO 28 REST/GFT 
Maart 
Do 7 REST/GFT 
Do 7 PLASTIC 
Do 14 REST/GFT 
Do 21 REST/GFT 
DO 21 PLASTIC 
DO 28 REST/GFT 
Vr 29 OUD PAPIER 

 

Volgende uitgave 
              April 
Kopij inleveren t/m  

15 maart 2019 

 Slachtofferhulp Regio Limburg  
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)   
E-mail:Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl   
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief)  
Website: www.slachtofferhulp.nl  
  
Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg  
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600  
  
Stichting Multi Koken & Bewegen  
E-mail: bestuurmultikoken@outlook.com 
Website: multikoken-bewegen.nl  
FB: Multi Koken Bewegen  
  
Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij  
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989  
  
Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond  
Tel. 06-27336571  
Website: www.sterrenbergroermond.nl  
  
Stichting Wijkraad Donderberg 
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 
73 6043 XN Roermond  
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com  
  
Vincentiushuis  
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ 
Roermond Tel. 0475-336052  
  
Wel.kom Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135  
Website: www.welkom.nu  
  
Wijkgebouw de Donderie 
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA 
Roermond Tel. 0475-350381  
  
Wijkteam Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 
 

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

Wonen Limburg  
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond Ma–vr van 8.30 – 17.00 
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of post@wonenlimburg.nl  
Tel: 088-385 0800   
(ma–vr van 8.30 – 17.00 uur)  
 
Wonen Zuid Buitenop 9 - 6041 LA 
Roermond Tel. 088-6653653  
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl  
Tel. 0475-212567 Website:  
 
Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 – 6044 RH Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl  
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl  
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              April 
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15 maart 2019 

 Slachtofferhulp Regio Limburg  
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)   
E-mail:Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl   
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief)  
Website: www.slachtofferhulp.nl  
  
Stichting Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg  
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,  
Tel. 088-6560600  
  
Stichting Multi Koken & Bewegen  
E-mail: bestuurmultikoken@outlook.com 
Website: multikoken-bewegen.nl  
FB: Multi Koken Bewegen  
  
Stichting Vrienden van Kind en Dier 
inzake Kinderboerderij  
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989  
  
Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond  
Tel. 06-27336571  
Website: www.sterrenbergroermond.nl  
  
Stichting Wijkraad Donderberg 
Secretariaat: Kast. Daelenbroeckstraat 
73 6043 XN Roermond  
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com  
  
Vincentiushuis  
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ 
Roermond Tel. 0475-336052  
  
Wel.kom Wijkgericht werk 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond 
Tel. 0475-345135  
Website: www.welkom.nu  
  
Wijkgebouw de Donderie 
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA 
Roermond Tel. 0475-350381  
  
Wijkteam Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
Dagelijks te bereiken via opbouwwerk 
Tel. 06-52562896 
 

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

Wonen Limburg  
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond Ma–vr van 8.30 – 17.00 
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of post@wonenlimburg.nl  
Tel: 088-385 0800   
(ma–vr van 8.30 – 17.00 uur)  
 
Wonen Zuid Buitenop 9 - 6041 LA 
Roermond Tel. 088-6653653  
E-mail: wonen-zuid@wonen-zuid.nl  
Tel. 0475-212567 Website:  
 
Woonkamer van de Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 – 6044 RH Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl  
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl  
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Spaarpotjes lopen door
Woont u in een eigen huis in de 
Sterrenberg? En heeft u nog geen 
beroep gedaan op de spaarpotjes? 
Dan hebben we goed nieuws voor u. 
U kunt nog tot en met 2020 een 
beroep doen op de spaarpotjes. 
Hiermee kunt u uw eigen huis 
opknappen. De subsidie en lening zijn 
speciaal voor mensen met een eigen 
huis in het gebied tussen de Donder-
bergweg, Marsstraat, Plutolaan en 
Apollolaan.

Wat zijn de spaarpotjes?
1.  Een subsidie; met behulp van de 

subsidie kan, zonder de inzet van 
eigen geld, de buitenkant van het 
huis geschilderd worden.

2. Een lening; door de inzet van een 
gunstige lening kan het huis 
energiezuiniger gemaakt worden.

Meer weten?
Op de website donderbergroermond.nl/
spaarpotjes vindt u meer informatie 
en de uitleg in de vorm van een 
filmpje (animatie). Hier leest u ook hoe 
u persoonlijk contact kunt krijgen. 

Direct aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor de 
subsidie en/of de lening? Vul dan het 
aanvraagformulier in op de website 
donderbergroermond.nl en stuur het, 
samen met de gevraagde offertes, 
naar het College van B&W van 
Roermond (contactgegevens staan 
vermeld op het aanvraagformulier). 
Binnen twee weken ontvangt u een 
bevestiging en binnen acht weken 
het besluit of u daadwerkelijk in 
aanmerking komt voor de subsidie  
en/of de lening.

Bekijk het filmpje
op onze website


