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Het nieuwe wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Er is weer van alles gebeurt en we 
proberen zoveel mogelijk in het 
wijkblaadje te zetten…..maar soms is het 
al een tijdje geleden gebeurt. 

Het blad komt maar om de maand uit. 
Helaas voor elke maand hebben we niet 
genoeg geld. Dus wil U ons sponsoren !! 
Of een advertentie zetten …. Meld U. 

Dit jaar was er weer een koningsmarkt en 
verderop kunt U daar over lezen. Maar ik 
wil toch even apart vermelden dat de 
werkgroep voor de koningsmarkt toch 
wel heel veel werk heeft verzet voor het 
zover was.  Daarom we kunnen altijd 
vrijwilligers gebruiken om het de 
werkgroep iets makkelijker te maken…..  
Meld U !!! 

foto’s van de Pasen of Koningsmarkt kunt 
U vinden op:   
www.wijkraaddonderberg.com 

De redactie. 
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Het paasweekend stond weer voor de deur en dan komen de vrijwilligers 
van de kinderactiviteiten weer bijeen. 
Alles wordt geregeld de eieren, de prijzen en de paaspakken komen uit de 
mottenballen en worden gelucht. Flyers worden overal opgehangen en voor 
je het weet lopen de Paashazen op het schoolplein en zijn de kids aan het 
zoeken. Altijd weer leuk om die vrolijke gezichten te zien als ze weer een ei 
hebben gevonden en ja dan vinden ze ook nog het prijsei !!! 
 

Koningsmarkt ……. En dan is het 10 voor 12 ……. 
De laatste puntjes worden op de i gezet en de koningsmarkt kan beginnen. 
Vanaf November 2018 is de werkgroep (Sonny, Ramona en Diana) al bezig 
met tekeningen, vergunningen, plannen en vooral zoeken naar vrijwilligers. 
Maar met zo’n ploeg ….komt goed schatje xx. Vrijdagnacht om 00:15 komen 
de kramen en samen met plattegrond en sterke mannen is het klusje om 
02:30 geklaard en kunnen de meiden verder met nummeren en versieren. 
De heren (Jhon en Sjra) zetten de wegwijzers en de banners neer zodat de 
mensen makkelijk de plekken kunnen vinden waar het allemaal gaat 
gebeuren. Tegelijk proberen we de hekken dicht te houden …. Wat een 
uitvluchten hebben sommige mensen, waarom ze wel door mogen rijden. 
NIET DUS !! Girlpower haha …. De markt begint en de file blijft uit het loopt 
perfect en een buitje af en toe mag de pret niet drukken. Hebben jullie ook 
die 2 smurfen (Ramona en Sonny) op de fiets gezien …. onze helden. 
Natuurlijk ook onze hekbewaarders toffe mensen. Wat een geweldige dag. 
 
DANK JE WEL ALLE VRIJWILLIGERS XXX ZONDER JULLIE KUNNEN WE NIET !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Wijkraad Donderberg 
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Echtpaar van Dijk  

Leo en Angelines van Dijk zijn op 1 mei jongstleden, 44 jaar getrouwd. 
Kort na hun trouwen in 1975 trokken ze in, in het Flatgebouw de Trommel aan de 
Beethovenstraat. 
Daar wonen ze nu dus ook 44 jaar. 
Het paar heeft op haar woonplek van alles meegemaakt.  
Een hoogtepunt vind mevrouw van Dijk een feest van de oude bouwvereniging.  
Daar kon ze socializen met de andere bewoners van het appartementencomplex.  
Dieptepunten waren :1 van de appartementen die in de fik stond en iemand die 
van boven naar beneden sprong.  
Terugkomend op het leven van Leo en Angelines, ze kregen tweelingzoons, die nu 
42 jaar oud zijn. 
De mannen die op 26 september hun  
43 ste jaardag vieren lijken helemaal niet op elkaar. 
De ene is wat forser gebouwd, de andere is slank.  
Het jubilerende echtpaar heeft nog geen kleinkinderen. 
Mevrouw van Dijk zegt dat het geheim voor zo lang samenzijn is goed luisteren 
naar elkaar en niet op elkaars lip zitten.  
Ook meneer van Dijk vind dat elkaar de vrijheid geven belangrijk is.  
Hij raad jonge getrouwde stellen aan om veel geduld en liefde voor elkaar te 
hebben.  
Je moet je levenspartner als je maatje zien zegt hij tot slot.  

 
©  Angela Hokstam  

Toen               en                  Nu 
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VOGELS VOEREN OP IRAANSE WIJZE… 

 
Okay, deel drie: begin april van dit jaar 
stortte het gevaarte opnieuw ter aarde. 
Wat was gebeurd: de lantaarnpaal was 
verwijderd. Eerst dachten we nog aan 
diefstal, voor oud ijzer, maar toen zag 
iemand geloof ik meer lantaarnpalen 
omliggen dus nu doen we net alsof we 
het weten en dat hij weg is gehaald door 
een firma voor renovatie, of vervang of 
weten wij veel. 
Eerste reactie was Wim bellen voor een 
nieuwe, maar gastheer Hussein was al 
druk in de weer en zag een nieuwe 
voerplank al helemaal zitten. En wat DOE 
je dan in het Iraanse geval? Je koopt op 
internet een oud houten konijnenhok. Of 
nou ja koopt… Ze worden op grote 
schaal gratis aangeboden zo blijkt. Dan 
had hij toevallig nog een ijzeren paal van 
een meter of drie staan, formaatje 
gevonden verkeersbordpaal, u kent ze 
wel.  
 

 

U vraagt zich, net als ik, vast wel ’s af in 
hoeverre onze buitenlandse 
Nederlanders gebruik maken van het 
feit dat wij ze niet verstaan. Handig. 
(Gek dat er dan gelijk negatieve 
gedachtes opborrelen…). Andersom is 
het namelijk ook zo. Ik weet dat 
Hussein, over wie dit artikeltje gaat, 
het niet kan lezen. Dus… Nou maakt u 
geen zorgen, het gaat vooral om veren 
in z’n Iraanse stevige achterwerk. Dus: 
niks dan goeds. En zo kunnen zij ons 
dus ook de hemel in prijzen zonder dat 
wij het in de gaten hebben. 
Vertrouwen heet dat met een mooi 
woord. Dat ze DAT dus doen en niet 
die paranoia andersom. Kunt u het nog 
volgen? Laat maar. Dit als louter 
inleiding. 
 
Wat gebeurde er? 
De Ontmoetingsruimte in de Donderie 
heeft wat vogels voeren betreft 
inmiddels een rijke geschiedenis. 
Onmiddellijk vanaf het begin, bouwde 
ons aller noeste arbeider Wim Pinkse 
een joekel van een voerplank met dak 
erboven. Hij maakte handig gebruik 
van de lantaarnpaal die op het 
‘gescheid’ staat van ons en onze buren 
“Het Roosendael”. 
Een paar jaar en vele weersinvloeden 
en vogelpootjes later stortte het 
gevaarte op zekere dag van rottigheid 
ter aarde. Geen punt, Wim herstelde 
hem in no time en vele tie-rips deden 
wonderen. Goed voor de volgende 
twee jaar. 
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Gat geboord in het konijnenhok en de basis voor onze eerste de beste konijnse 
voerplank was geboren. Hij gebruikte vervolgens vele joekels van spijkers om het 
gat op te vullen en vele bijzondere bandjes/verbindingen en ander curieuze vulsels 
en hangsels. Toen groef hij een gat, maakte wat cement en zette de paal met hok 
eraan, midden in onze beukenhaag. Maar ja dat zakte natuurlijk scheef, want het 
hok was zo topzwaar als de eerste de beste Iraanse regering zelf. Geen punt 
”scheve dingetjes piesen ook” moet hij op zeker moment gedacht hebben (oude 
Iraanse wijsheid), gat dicht, spuitbus kopen, even ‘schilderen’ en klaar. Helemaal 
trots.  
Toen kwamen wij op de eerstvolgende Ontmoetingsruimte-dag binnen. Nou zijn 
trots won het van alles natuurlijk. Hoewel wij wel een kennis bereid vonden 
gelukkig de overtollige meter ijzeren paal erbovenuit, eraf te zagen. Toen LEEK ie 
daardoor al minder scheef te staan…. Intussen was de beukenhaag alsmaar meer 
aan het uitlopen en die groeit er helemaal omheen. Enfin: iedereen vindt het 
acceptabel zo en het mooiste van alles: de vogels zitten er alweer in en zal het 
scheve een worst wezen.  In mijn volgende leven wil ik terugkeren als koolmees op 
de Donderberg en reken maar waar ik het voer weet te vinden… Hussein hartstikke 
bedankt! 

©  Hans Vas  
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Lintjes ……… 

Nou ja, regen… Twee druppels in elk geval: Victor Cillekens, secretaris van de SWAR 
(de stichting die vier Wijkhuizen in Roermond beheert, o.a. de Donderie) en Swenne 
Bartholomeüs, zeer actieve secretaris van de 55+ vereniging. Wat Swenne betreft 
was ik op de hoogte al maanden tevoren en er staat zo ongeveer de doodstraf op als 
je het tòch rondbazuint, dus ik had het echt met niemand gedeeld. Gelukkig is het nu 
achter de rug en kunnen we los gaan. De uitreiking van de versierselen vond plaats 
op vrijdagmorgen 26 april in zaal De Ster in Maasniel. Een stuk of zestien lintjes 
werden er uitgedeeld. Ik weet niet of u het ooit meemaakte, het was in elk geval 
mijn eerste keer. De zaal was afgeladen vol en de burgemeester herself gaf ons 
allemaal een hand bij binnenkomst. Het was sowieso lachen om te horen met welke 
smoesjes de genomineerden naar De Ster waren gelokt. Swenne hadden ze geloof ik 
verteld dat er een voorlichting van de gemeente zou zijn of zoiets. Ze had er in elk 
geval een extra nieuw blocnote voor meegenomen. De burgemeester is geknipt voor 
dit soort bijeenkomsten. Ze deed het hartstikke leuk en zette alle kersverse ridders 
op weer een andere manier in het zonnetje. Allemaal grijsaards natuurlijk.  Zo’n 
lintje is een race tegen de klok, want de meesten hebben hun bak verdiensten pas 
vol tegen het einde van hun actieve leven. Je mond valt open als je hoort wat 
vrijwilligers allemaal DOEN!. Je zit zo in dat web gesponnen dat je je dat normaal niet 
realiseert. En daar is zo’n gelegenheid goed voor: zwoegers die veel te weinig 
waardering krijgen worden eindelijk overgoten met iets van de  lof die hen toekomt. 
De volgende dag ‘s morgens worden ze dan nog op het gemeentehuis ontvangen en 
Swenne krijgt de maandag erna (net als de andere Maasnielse gelauwerden neem ik 
aan) een serenade van de fanfare aan huis.  
Waanzinnig als je deze eer te beurt valt, hoe je d’r verder ook instaat. Bewondering  
heeft de overhand en verwondering over dat we ons zelf in deze tijd nog zo’n 
traditie gunnen. 

©  Hans Vas 
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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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Op zaterdag 6 april vierde de Woonkamer in de Mozartstraat zijn tienjarig bestaan. 
Ik moet u zeggen dat ze voor mijn gevoel er al veel langer zijn. Goed teken hè. Onze 
jonge wethouder Rens Evers was er, die sneed de feesttaart aan en daarmee was de 
tien jaar officieel bereikt en bezegeld. Nou dit soort feestjes is deze Woonkamer wel 
toever-trouwd, want in één of andere vorm valt er bij hen toch steeds wat te vieren. 
Burendag, Braderie, Kerstdiners, Paasbrunches, laat ze maar schuiven. Eerlijkheid 
gebied mij te zeggen dat ik ook niet verder ben gekomen dit keer dan de mooi 
versierde huiskamer beneden achter de voordeur. Er waren allerlei demonstraties 
en de onvermijdelijke onderdelen springkussen, ballonnen-clown en schminken, 
maar details heb ik niet omdat dit nieuwe wijkblad de insteek heeft dat de mensen 
van het gebeuren ZELF er iets over schrijven. Er wordt niet meer een reporter 
ingevlogen die het wel even doet. Dit om de Donderberg aan te zetten tot zelfschrijf. 
Dus ook freelancers zoals ik, zijn niet meer helemaal bij de les en zitten daar gewoon 
maar wat gezellig te zitten en te leuten en te teuten en niet op te letten. 

©  Hans Vas 
  

     

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileum Woonkamer 
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Maandag 3 juni Alzheimercafé Roermond. 
Titel : De invloed van muziek op iemand met dementie.  
Gastspreker: Liesbeth van den Essen-Cox, 
psycholoog en muziektherapeut. 
Locatie: in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond 
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur 
 
PS. In juli en augustus is er GEEN Alzheimercafé.  
In september starten we weer. 
                              
 

Nieuws 
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Koningsmarkt Donderberg 

Hoe blij waren we dat de Koningsmarkt weer terug was van weggeweest? 

HEEL BLIJ! 

Ondanks het slechte weer (waar niemand iets aan doen kon tenslotte) zat de stemming er 
goed in en zou je niet bedenken dat ie vorig jaar niet was, wat toch echt zo was. Maar ik 
hoorde dat de oude voorzitter van de eerdere Koningsmarktploeg zijn waardering ook had 
uitgesproken voor de nieuwe organisatie en terecht dacht ik gelijk, dat verdienen ze ook. 
(Nog een paar jaar volhouden en ze zijn rijp voor een lintje…!)  

Dat je bij café Bubbels alleen maar staan kon en overal werd weggeblazen door de 
snoeiharde muziek, vond ik persoonlijk wat minder. Dan  krijg je toch een groot aantal 
mensen niet erbij denk ik. Leerpuntje? Gelukkig kunnen we overal langs de nieuwe 
Donderbergweg op de nieuwe houten banken neerstrijken en ook het pleintje bij de oude 
hoofdingang van het Winkelcentrum en de ronde bank daarop, heeft z’n nut dubbel en 
dwars bewezen.  

Zoals de traditie wil togen wij daarna, net als veel Donderbergers meer, nog even naar de 
markt bij de Kapel en altijd vinden we de sfeer daar totaal anders. “Beduidend minder” wou 
ik zeggen, maar dat is het goeie woord niet: anders, laten we het daarop houden en wij 
vinden de Donderberg gezelliger. Kapelse mensen denken daar ongetwijfeld anders over. 

Mekkeren over dat er  hier op de markt teveel gewone handelaren staan,  moeten we ook 
maar ’s mee ophouden: dat hoort gewoon bij de Donderbergse Koningsmarkt en draagt bij 
aan de heel speciale sfeer evenzogoed denk ik. Het weekendje Bahamas  waar het 
organiserend comité nu aan toe was hebben we begrepen is ze van harte gegund. Hoe dan 
ook, ze kunnen zich koesteren in de zon van onze oneindige dankbaar- heid. Gewèldig en we 
hopen jullie gaan er voor altijd mee door! 

                                        

                                                        
©  Hans Vas  
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ANWB AutoMaatje binnenkort in Roermond van start 

Ook in Roermond zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en 
mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid.  Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor 
minder mobiele ouderen of anderen met een beperking.  Mede hierdoor komen velen van hen 
nauwelijks nog uit hun huis en raken zij in een isolement.  
ANWB AutoMaatje  biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding 
minder mobiele plaatsgenoten. De professionals van ANWB en Stichting Wel.kom Roermond 
bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is. We werken samen  
met andere partijen, waaronder de gemeente.  
 
Wilt u ook een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten?  
Wilt u een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst voor vrijwilligers ? 
Bel : 06-52562852 of mail: maatjeopmaat@welkom.nu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word ook AutoMaatje! 
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De Donderbergse weekmarkt!! 
 

Begin mei bestond de Donderbergse weekmarkt 3 jaar. Bij de opening op 6 mei 2016 
waren er een twintigtal kramen die een plaats vonden op deze eerste editie. Maar na 
de eerste paar weken bleken geleidelijk aan steeds meer ondernemers af te haken 
omdat het bezoekersaantal terugliep.  
 

Uiteindelijk is een klein aantal van hen wel standvastig gebleken en hun vaste 
klandizie weet elke week de weg naar onze weekmarkt te vinden. In de loop van 
deze 3 jaar heeft  de Donderbergse weekmarkt haar plaats op de Donderberg 
verworven en is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek, waar sociale contacten en 
verbindingen gelegd worden tussen de diverse nationaliteiten in de Donderberg.  
 

Van de werkgroep bleef uiteindelijk alleen “marktmeester” Jan Koolen over. Hij zorgt 
elke week opnieuw dat de marktkramen geplaatst worden en van stroom worden 
voorzien. Op het nieuwe Zonneplein hebben de overgebleven kramen uiteindelijk 
hun vaste plaats gekregen. Er is zelfs nog plaats voor een drietal extra kramen.  
Ondernemers  die interesse hebben kunnen contact opnemen met Jan Koolen via 
tel.nr. 06-10792907. 
 

Het opzetten van de weekmarkt 
is elke vrijdagochtend een fikse 
belasting voor de Jan. Zware 
rubberen matten en dekzeilen 
voor de kramen moeten 
versleept worden naar het 
marktplein. Om deze zware 
werkzaamheden te verlichten is 
inmiddels een waterdichte kast 
op wielen gemaakt, waarmee al 
deze zware benodigdheden 
relatief eenvoudig van de 
binnenplaats bij de Donderie 
naar het marktplein vervoerd 
kunnen worden.  

 
Omdat de Weekmarkt zelf de kosten hiervoor niet kon ophoesten is er een beroep 
gedaan op Kleur je Wijk. De adviescommissie, bestaande uit een aantal 
wijkbewoners,  heeft een positief advies afgegeven en inmiddels is de kast in gebruik 
genomen. De hele club( Jan Koolen en ondernemers) dankt Kleur je Wijk hartelijk 
hiervoor!! 

© weekmarkt Donderberg 
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In februari kregen we als bewonersgroep de Vliegende Viever het idee een 
paasbrunch te organiseren. Tijdens het buurtoverleg vroeg men of we het 
ook voor de buurt  wilden doen.  
 

Dit leek een goed idee en de flyers werden gedrukt en rond gebracht. 
We deden een aanvraag bij Kleur je Wijk en dit werd goed gekeurd. 
Helaas hebben er van de hele buurt maar 14 personen zich aangemeld. 
Door deze kleine opkomst zijn we van locatie, aanvankelijk Gotcha gebouw, 
uitgeweken naar de flat de Vliegenier. Het was een gezellig samenzijn en 
we genoten met z’n allen van de uitgebreide brunch. 

      
We hopen dat we volgend jaar weer een brunch kunnen organiseren, maar 
dat er dan meer personen zich aanmelden. 
Wij danken Kleur je Wijk en alle vrijwilligers voor hun medewerking, om dit 
mogelijk te maken. 
 

Namens de bewonersgroep de Vliegende Viever                      
©   Ita Hawinkels 

 

Paasbrunch Vliegeniersbuurt 2019 
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Maandag 
Spreekles Vincent van Goghschool (€2,00 per maand) 8.30 - 10.30 uur 
Schrijfles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Taalles Analfabeten (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) Vol 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren  13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€10,00 per maand) 13.30 - 15.30 uur 
 

Dinsdag 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) Vol 13.00 - 15.00 uur 
Schilderles (€10,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
 

Woensdag 
Maximina Mode 9.30 - 12.00 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Maximina Praat tweewekenlijks (€1,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Koor Sonkolore tweewekenlijks (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Handwerkclub (€4,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
 

Donderdag 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Literatuurles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) Vol 9.30 - 11.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) Vol 13.00 - 15.00 uur 
Eetcafé Moeders Keuken (€6,00 p.p.)* 18.00 - 20.00 uur 
1e donderdag van de maand, opgeven is verplicht 
Eetcafé Wereldkeuken (€12,50 p.p. jonger dan 12 jaar € 5,00) 18.00 - 20.00 uur 
2e en laatste donderdag van de maand, opgeven is verplicht 
De Eetcafés zijn "Ook voor mannen" 
 

Vrijdag 
Leesles (€2,00 per maand) 9.30 - 11.30 uur 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Tuinieren 13.00 - 15.00 uur 
 

* wijzigingen o.v.b. Kijk op de website ! 
Prijzen gelden vanaf januari 2019. 
 

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving 
 
Maximina                                                        0475 - 323388 
Donderbergweg 34                                          info@maximina.nl 
6043 JH Roermond                                          www.maximina.nl 
 
 

 



18

Als 11 jarig meisje was Raghad 
Almalouhi al gefascineerd door gelakte 
nagels. Ze las graag en net als zoveel 
kinderen bewoog ze daarbij met haar 
wijsvinger onder de letters. Dat was 
veel makkelijker lezen. Maar het lezen 
vond ze nóg fijner als ze haar nagel 
met viltstift een kleurtje had gegeven. 
Want zo’n ongekleurde nagel vond ze 
maar niks.

Haar passie voor het lakken van 
nagels kreeg een paar jaar later een 
vervolg toen ze als 15-jarige de nagels 
van anderen begon te lakken. Eerst 
haar zussen en moeder en later 
volgden vele anderen. Raghad straalt 

helemaal als ze weer terugdenkt aan 
die tijd. Haar passie verdween naar de 
achtergrond, ze ging Engels studeren 
en aan de slag als docent.

Met aandacht voor de klant hét 
verschil maken
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verschil maken

Interesse? 
Heeft u net als Raghad Almalouhi interesse in een woon-werkwoning 
of wilt u graag meer informatie hierover? Neemt u dan contact op met 
Philo Weekers van Wonen Zuid via p.weekers@wonen-zuid.nl of 
via 088 665 36 53.  Eén van de voorwaarden om voor een woon-werk-
woning in aanmerking te komen, is dat u staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. 

Vijf jaar geleden veranderde haar 
leven compleet toen ze uit Syrië 
vluchtte en ze naar Nederland kwam. 
“Ik houd er niet van om stil te blijven 
zitten”, vertelt ze. “Werken als docent 
ging niet meer en daarom moest ik op 
zoek naar iets nieuws. Weet je wel dat 
je op Instagram alleen maar nagel-
stylistes volgt, zei een van mijn zussen. 
Dat heeft me op het idee gebracht om 
professioneel nagelstyliste te worden.” 
Uiteindelijk heeft ze haar passie 
gevolgd en de nodige certificaten 
behaald. Ze ging aan de slag als 
zelfstandig nagelstyliste.

Wonen en werken op één plek
Eerst huurde ze een werkruimte bij 
Dennemarken. Maar door een veran-
dering in haar thuissituatie werd het 
voor haar steeds moelijker om rond te 
komen. Bij Wonen Zuid kon ze een 
woon-werkwoning huren aan de 
Lunastraat. “Het huren van een 
woon- en werkruimte in één is ideaal. 
Ik hoef geen oppas te regelen als ik 
moet werken en ik kan mijn klanten 
veel flexibeler plannen. Doordat de 
woning twee aparte ingangen heeft 
zijn werk en privé helemaal geschei-
den. Klanten hoeven niet door of langs 
privé ruimtes en mijn twee kinderen 
kunnen gewoon hun gang gaan als ik 
aan het werk ben.”

Persoonlijk contact 
Het werken als nagelstyliste bevalt 
Raghad erg goed. Het persoonlijk 
contact met haar klanten vindt ze erg 
prettig. “In mijn nagelstudio creëer ik 
een huiselijke sfeer, wat door klanten 
als erg fijn wordt ervaren. In andere 

nagelstudio’s zitten er meerdere perso-
nen in één ruimte, vaak op een kluitje. 
Dat voelt voor veel mensen afstande-
lijker. Hier is het vertrouwd. Bovendien 
parkeer je hier gratis voor de deur!”  

Afspraak maken?
Wilt u een keer uw nagels laten stylen 
door Raghad van Lunanails? Maak 
dan een afspraak, telefoonnummer 
06 41113412. Of kijk op Facebook op de 
pagina van Lunanails voor meer 
informatie. Het e-mailadres van 
Lunanails is info@lunanails.nl.
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Leerlingen bedenken mooie oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken op de Donderberg

“Het project heeft me geleerd om 
anders tegen zaken aan te kijken”
Jouw oplossingen voor een vraagstuk 
presenteren voor een volle zaal in het 
Gouvernement in Maastricht. Voor die 
uitdaging stonden leerlingen van 
BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en 
Niekée tijdens de finale van het Jeugd- 
WOP. Acht groepjes presenteerden 
hun ideeën voor de Donderberg aan 
een jury. 

De leerlingen zijn vanaf november 
vorig jaar aan de slag geweest met 
de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg 
verbeteren?” Daarmee bieden ze 
jeugdige inspiratie aan het wijkont-
wikkelingsproces (WOP) dat de 
Roermondse wijk Donderberg rijk is. 
Tegelijk deden ze, buiten de school-
muren, ervaring op met maatschap-
pelijke vraagstukken in de samen-
leving.

Prachtige beoordelingen
Alle groepen ontvingen een prachtige 
beoordeling van de jury. De vraag-
stukken waren behoorlijk pittig en alle 
groepjes hadden zich hierin goed 
verdiept. De meeste waardering ging 
uit naar het groepje dat met oplos-
singen kwam voor de problemen in 
de flat De Viever. Er kan alleen een 
oplossing komen als partijen hierin 
samenwerken. En die toezegging werd 
ter plekke gedaan. Ook de overige 
ideeën van de leerlingen zijn prima 

inpasbaar in de wijk en moeten nog 
iets verder worden uitgewerkt om tot 
uitvoering te komen.

Leerervaring
Met dit project doen de leerlingen 
inzicht op dat je de wereld dicht bij 
huis kunt verbeteren en dat je mening 
en ideeën er toe doen. “Het project 
Vroegtijdig school verlaten heeft me 

geleerd om anders tegen zaken aan 
te kijken. Door buiten de schoolmuren 
te werken, kwamen we met mensen 
in contact die we normaal gesproken 
niet zouden spreken. En dat bracht ons 
veel inzicht in het probleem” volgens 
Michelle, één van de leerlingen. 
Niet het WOP, maar de scholen zelf 
beoordelen de leerlingen of de per-
soonlijke leerdoelen gehaald zijn. 
De scholen hebben voor dit project 
een innovatiesubsidie ontvangen van 
De OnderwijsWerkplaats.

Foto John Peters Fotografie.
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Heeft u het wijkteam ook  gezien of 
gesproken tijdens de Koningsmarkt? 
Ze waren daar namelijk aanwezig. 
Bezoekers van de markt waardeerden 
het erg dat de teamleden aanwezig 
waren. Het leverde in elk geval posi-
tieve reacties op zoals “goh, wat leuk 
dat jullie hier zijn” en “dat moeten 
jullie ieder jaar doen”. 

Het wijkteam voerde op de Konings-
markt veel gesprekken met buurt-
bewoners en bezoekers. Dat ging 
over wat er goed gaat in de wijk. 
Maar vooral ook over wat er nog beter 
kan. Het leverde een aantal punten op 
die het wijkteam de komende tijd 
oppakt. 

Uw rapportcijfer voor de Donderberg
Ook is gevraagd: “Welk rapportcijfer 
geeft u de Donderberg?” Daar rolde 
een rapportcijfer van gemiddeld een 
7.1 uit. 

Verkeer op de Donderbergweg
Een veel gehoorde opmerking is de 
snelheid van auto’s op de Donderberg-
weg. Dat wordt door het hele wijkteam 
opgepakt. Niet alleen controles door 

politie en stadstoezicht, maar ook 
jongeren en scholen erbij betrekken. 
Uiteraard leest u in latere uitgaven van 
dit wijkblad hoe het wijkteam dit heeft 
opgepakt. 

Samenwerking 
Het wijkteam deelt de door buurtbe-
woners aangedragen opmerkingen 
ook met de wijkraad Donderberg. 
En daar waar het nodig is trekken 
wijkraad en wijkteam samen op.

Wie zit in het wijkteam?
Het Wijkteam Donderberg is een 
samenwerkingsverband van de 
gemeente Roermond, Wonen Zuid, 
Wonen Limburg, Stichting Wel.Kom, 
Westrom en politie. In het Wijkteam 
zitten mensen die de wijk als geen 
ander kennen dankzij hun werk.
Samen met u gaan ze aan de slag 
om onze wijk mooier, netter en veiliger 
te maken. En daar hebben ze uw hulp 
ook bij nodig! 

Iedere maandagmiddag is er tussen 
14.00 uur en 16.00 uur een politie-
spreekuur in de Donderie. Loop gerust 
eens binnen! 

Hoe beleeft u de Donderberg?
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Op 28 april jongstleden is een zeer geslaagde negende editie van de 
Rabobank Roermond City Run  gehouden. Het hardloopevenement vindt 
jaarlijks plaats op de vierde zondag van april. Er deden  3700 deelnemers 
mee aan de loop en duizenden toeschouwers genoten op de Markt in 
Roermond. 
De Racedirector van de run, Cor Lambregts  heeft sterke lopers  aan de 
race  laten meedoen. Winnaar Jospeh Mbatha Nzoki heeft een 
parcoursrecord van 45.22 op de tien mijl neergezet. De overige winnars 
zijn op de: 
- 10 KILOMETER, Mohamed Bensghir 
- DECATHLON 5 KILOMETER, Tesfahiwet Michael 
- COLLEGE RUN, Raf Peters 
- NUMIDIA BAMBINO RUN, Robbe Boersma  
- NUMIDIA KIDS RUN, Thieme Boersma  
- UMIDIA KIDS RUN, Alain Ritten  
- NUMIDIA KIDS RUN, Joel Etienne Schmitz  
Ieder jaar  wordt ondersteund door Rotary Roermond, de Rabobank 
Roermond City Run gehouden. 
Het doel dat dit jaar door Rotary Roermond wordt ondersteund  met  de 
opbrengsten van de loop is War Child. Het evenement moet uitgroeien tot 
een landelijk- en internationaal evenement.                                                                                    

    ©  Angela Hokstam  
  
 

 

 

 

  

Geslaagde 9e editie Rabobank Roermond City Run 
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Zaterdag vier en zondag vijf mei waren dagen van herdenken en vieren. 
Op  zaterdag herdachten we met in acht neming van 2 minuten stilte de 
slachtoffers van de 2e Wereldoorlog tijdens de Nationale  dodenherdenking. 
Voorafgaand aan deze plechtigheid verzorgde het Roermonds orkest ‘De Symfonie’ 
een herdenkingsconcert in de Minderbroeder kerk. 
De mensen hebben genoten van het muziekspektakel en de speeches. 
Onder  leiding van de ‘Stichting Jaarlijkse Herdenking Gevallenen 1940-1945 
Roermond’ vond bij het Limburgs verzetsmonument op het Zwartbroekplein de 
Dodenherdenking plaats. Zondag 5 mei vierden we onze vrijheid met de  23e editie 
van het Limburgse Bevrijdingsfestival in de binnenstad. De mannen van EREK, de 
Eerste Remunjse Echte Kaerelsklup, hebben voor de 15e keer meegedaan aan de 
traditionele Nationale Bevrijdingsvuurestafette en de Bevrijdingsvlam naar 
Roermond gehaald. 
Ze droegen de bevrijdingsvlam over aan Burgemeester Rianne Donders van 
Roermond. Samen met de jeugdige cultuurburgemeester, Pepijn Afman  stak zij de 
Bevrijdingsvlam op de Markt in Roermond aan, het  bevrijdingsfestival Limburg 
2019 werd met deze handeling officieel geopend. Koning Willem-Alexander legde 
de eerste  krans namens 
heel Nederland in Flevoland.                                                         ©  Angela Hokstam                                                                           

 

  
Sfeervolle dodenherdenking en uitbundig 

bevrijdingsfestival 
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Meer sociale samenhang in de buurt, een ANBI-status en aparte ruimtes voor 
kledingverkoop en restaurant. Dat zijn enkele speerpunten voor de komende jaren van 
Maximina, het Roermondse centrum voor vrouwen. Bestuursvoorzitter Liesbeth van 
Soest overhandigde op 11 april  de plannen aan wethouder Marianne Smitsmans.  
 
Dit gebeurde tijdens een eetcafe in de themamaand “Het Verre Oosten”. Meer inbreng van 
de bezoeksters in de activiteiten van het centrum: dat is de achterliggende gedachte van de 
themamaand.  
 
Trotse terugblik 
Bij deze gelegenheid liet van Soest weten apetrots te zijn op de  
behaalde resultaten van Maximina in de afgelopen jaren: “Praktisch  
alle voornemens uit ons vorige plan zijn gerealiseerd. Zo hebben we  
allerlei activiteiten gestart, afgestemd op bestaande en nieuwe  
deelnemers. Bij alle activiteiten ontwikkelen zij zich: van meedoen  
tot een actieve rol hebben.” Het centrum is inmiddels een erkend  
leerbedrijf en kan volgens de bestuursvoorzitter rekenen op een breed maatschappelijk en 
politiek draagvlak. Ook in financieel opzicht kan Maximina zich redelijk bedruipen. Dit komt 
door gerichte sponsorwerving en gemeentelijke ondersteuning.  
 
Ambities  “We gaan nu verder”, aldus van Soest. “We richten ons niet meer alleen op de 
eigen kracht van vrouwen die meedoen. We willen ook dat vrouwen plezier hebben in het 
leven. Dat geeft veel energie en vergroot hun mogelijkheden.” Zo wil Maximina de 
komende jaren het activiteitenaanbod uitbreiden op het gebied van educatie, koken en 
persoonlijke ontwikkeling. Ook kunnen vrijwilligers in het centrum hun expertise vergroten. 
De keuken gaat een nog grotere betekenis krijgen: activiteiten in de Buurtkeuken moeten 
de sociale samenhang in de buurt versterken; voor arbeidsdeelname wordt gezocht naar 
meer mogelijkheden van de keuken. Verder zouden het Eetcafé en de kledingverkoop een 
extra impuls kunnen krijgen door hiervoor aparte ruimtes te creëren. 
Ook zoekt Maximina nog nadrukkelijker de samenwerking op. Samenwerking met 
organisaties en instanties moet zorgen voor meer verbinding en zichtbaarheid. Wethouder 
Smitsmans juicht dit toe: “We moeten de activiteiten in Roermond nog beter laten 
aansluiten op wat mensen willen. Dat kunnen partijen niet alleen, dat moeten we samen 
doen. We hebben elkaar nodig in Roermond!” 
 
ANBI-status 
Het behalen van de ANBI-status [link naar https://goededoelen.nl/verantwoording-
toezicht/anbi] is ook een belangrijk voornemen van Maximina in 2019. Dan is het centrum 
officieel een goed doel en kunnen donateurs hun gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. 
Ook hoeft Maximina dan over de verkregen giften geen belasting meer te betalen. Zo hoopt 
het centrum op meer financiële armslag om de ambities te realiseren. De aanvraag voor de 
ANBI-status is  ingediend en werd per 13 april toegekend. 
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Het Cuypershuis organiseert rondleidingen gericht op mensen met dementie en 
hun partner of mantelzorger. Deze buitengewone wandeling door het museum 
geeft veel ruimte om herinneringen op te halen, die verbonden zijn aan de 
getoonde objecten. Hiermee wordt een succesvol eerste seizoen voortgezet. De 
deelnemers beoordeelden de rondleiding zeer positief en genoten van de gezellige 
sfeer. Deze speciale rondleidingen staan gepland op zaterdag 21 september en 
vrijdag 13 december steeds van 14 tot 16 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan 
bij het Cuypershuis Roermond.  
 

Zoals je voor een rolstoelrijder een hellinkje naast de trap legt, zo organiseren musea 
zoals het Cuypershuis speciale rondleidingen voor mensen met dementie. Daarin 
wordt rekening gehouden met hun beperking in tempo en concentratie en hun 
geringere spanningsboog. Mensen met dementie kunnen door herkenning van oude 
voorwerpen en thema’s gemakkelijker herinneringen ophalen. 
 

Kijken naar kunst doet een beroep op het lange termijn geheugen en nodigt uit om 
ideeën en persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Bovendien is kijken naar kunst een 
cognitieve oefening en stimuleert het als zodanig de hersengezondheid blijkt uit 
wetenschappelijk onderzoek. 
 

Dementievriendelijk Roermond 
Als het eenmaal zo ver is, dat je zorg nodig  
hebt voor je dementie, dan is deze zorg  
momenteel goed geregeld. Maar met een  
verdubbeling van het aantal mensen met  
dementie in 2040 kun je er als samenleving  
niet langer omheen om plaats in te ruimen  
voor een zo plezierig mogelijke  
voortzetting van je leven, liefst buiten de  
zorg. Dat worden we ons steeds meer  
bewust en daarvoor organiseert Alzheimer  
Nederland maar ook de gemeente  
Roermond diverse initiatieven onder  
de koepel van Dementievriendelijk  
Roermond.  
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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. 

Speciale museumrondleidingen voor mensen met dementie 
Op zaterdag 21 september en vrijdag 13 december steeds van 14 tot 16 uur. 
Gratis deelname, aanmelden bij het Cuypershuis. 
 
Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond,  
0475 359 102 
Meer info:  
www.dementievriendelijkroermond.nl 
www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-limburg 
www.cuypershuisroermond.nl 
www.facebook.com/alzheimercaferoermond 
 
Samenwerking van Alzheimer Nederland afd. ML, Dementievriendelijk 
Roermond en museum Cuypershuis 
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Het voorjaar is weer in het land, en tegelijk met het voorjaar komen her en der 
de kermissen naar dorp en stad. Het magische woord kermis roept voor mij veel 
herinneringen op, zoete herinneringen die ik in de loop van mijn leven overgoten 
heb met een roze sausje. Natuurlijk was het altijd mooi weer, iedereen was vrolijk 
en het leven een en al rozengeur en maneschijn. 
Hoewel, één teleurstelling is mij wel bijgebleven; we gingen jaarlijks op de kermis 
bij ome Sjang en tante Marie in Geleen. De eerste keer verheugde ik me enorm, 
kermis in Geleen, wat zouden ze daar allemaal hebben? Maar er was helemaal 
niks te beleven, op kermis gaan bij familie betekende doodgewoon saai op 
familiebezoek, die Geleense kermis heb ik nooit gezien! De grote mensen 
praatten allemaal door elkaar en wij werden de tuin in gestuurd om te spelen 
met neefjes en nichtjes. Veel spelen ging niet want de tuin was praktische 
helemaal moestuin met een klein plaatsje waar je wat kon hinkelen of touwtje 
springen. Binnen werd er gigantisch veel gegeten, tante Marie haalde de ene vlaai 
na de andere uit de kelder en iedereen kreeg minimaal een kwart vlaai 
voorgeschoteld. Tante Marie zelf kon makkelijk een halve vlaai op, dat was haar 
ook aan te zien. Als kind bekeek ik met grote bewondering haar achterwerk, daar 
kwam gewoon geen einde aan, in één oogopslag kreeg je dat niet gezien. Ze 
moest ook altijd op de divan zitten want de gewone luie stoel was niet breed 
genoeg voor haar geweldige batterij. Na de vlaaien kwamen de koude schotels 
op tafel, tante Marie had makkelijk vijf emmers kaai sjôttel in de kelder staan. In 
de keuken moest alles op grote schalen worden geschept en versierd met 
schijfjes hardgekookte eieren en kunstig in waaiertjes gesneden augurken. Wij 
kinderen moesten daarmee helpen en kregen tot slot een bordje koude schotel 
met een glaasje ranja dat we in de keuken moesten verorberen. Op de terugweg 
naar huis zeiden vader en moeder tegen elkaar: “det waas weer eine gooje kermis 
beej Marie, maar veurluipig hove weej niks mier te aete.” Nou, wat je een goede 
kermis noemt, ergere teleurstelling heb ik zelden meegemaakt, hier kon ik met 
geen mogelijkheid een roze sausje overheen gieten. 

Maar dan Pinksteren in Blerick, dat was voor mij 
het hoogtepunt van het jaar. De mooiste tijd 
beleefde ik als kind van 6, 7, 8 jaar, de kermis 
was pure magie; de lichtjes, de orgelmuziek, de 
toeters en sirenes, de stemmen die riepen 
“komt dat zien, komt dat zien, kinderen 20 
centen, twee rondjes voor 30 centen.” 

K E R M I S 
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We gingen met het hele gezin naar de kermis, allemaal fris gewassen en 
gestreken, schoenen gepoetst, haartjes gekamd. Ik droeg een jurkje van roze 
satijn dat mijn moeder had gemaakt, korte witte sokjes en – dat vond ik nog het 
allermooiste – blinkende witte schoentjes met onder de zolen, bij de neus en de 
hak, dan die halve maanvormige ijzertjes en dan klik klakten mijn schoenen bij 
elke stap. Ik ging in de zweefmolen, dat gevoel door de lucht te vliegen wat een 
zaligheid, ik mocht met mijn vader of mijn grote broer in de botsautootjes. Tot 
slot in de carrousel, je kon kiezen op het paard, in de koets of de race auto, op de 
zwaan; boven onze hoofden hing een kwast, als je die kon vangen mocht je een 
rondje gratis. Maar steeds als je ‘m bijna te pakken had werd die weer omhoog 
getrokken. Nu had ik een vriendje, Paultje van Seggelink, die was daar heel handig 
in. Hij wou voor mij de kwast grijpen, maar dan moest ik beloven dat ik met hem 
ging trouwen, dat heb ik natuurlijk beloofd. Zo mocht ik menig tweede ritje in de 
carrousel zitten en stond Paultje braaf langs de kant te wachten.   
Op het einde van de middag, als we overal 
in en op waren geweest mochten we bij 
de snoepkraam iets uitzoeken. Ik koos 
voor de toverbal, daar kon je het langst 
mee doen en  naarmate je eraan likte 
veranderde hij van kleur. We liepen al 
etend, likkend en snoepend (mijn vader en 
moeder aten paling, ongelooflijk vond ik 
dat, als je een zuurstok, kaneelstok of 
toverbal kunt hebben dat je dan vis gaat 
eten!!).  

 

Maar zoals gezegd, we liepen via een mooie wandeling langs de Maas terug naar 
huis. Dan was het feest nog niet afgelopen, want we kregen met de kermis altijd 
zelfgemaakte frietjes met huisgemaakte kroketten en we mochten extra laat naar 
bed. Mijn toverbal had ik dan nog niet op, die mocht mee naar boven. Ik moest 
hem op de vensterbank leggen en als ik de volgende ochtend wakker werd mocht 
ik er meteen van snoepen, nog voor het ontbijt. 
Heerlijke herinneringen allemaal, ik geef toe overgoten met een roze sausje, 
maar dat kan ik iedereen aanbevelen. Herinner je de goede dingen en laat de 
slechte los, dat maakt het leven een stuk aangenamer en kleurrijker. 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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Het voorjaar is erg wisselend geweest wat het weer betreft. Dit heeft grote 
gevolgen gehad voor de bijen. Als de temperatuur te laag is blijven de bijen 
in de kast en kan er geen nectar en stuifmeel gehaald worden. Dit is niet 
goed voor de bijen, omdat ze deze producten nodig hebben om te overleven 
en voortplanten, maar ook voor de mensen die van honing houden. 

         

Ondanks alles doen de bijen in de moestuin het goed. We hebben in 
tegenstelling tot het vorig jaar nu 2 volken die de winter goed overleefd 
hebben en goed ontwikkelen. Ik hoop dan ook dat ik begin juni de 
voorjaarsslinger kan doen, en dat dan vanaf eind juni de eerste honing van 
2019 gekocht kan worden in de Donderse Moestuin.  

Elke maandagmiddag van 13 tot 16 uur is onze tuin open. Kom gerust eens 
aan om te kijken hoe de mensen van de Donderberg met veel liefde hun 
hobby uitvoeren in de tuin. Ria zorgt voor een heerlijk kopje koffie tegen een 
kleine vergoeding en je kunt er onze honing kopen. We vinden het een 
aanwinst dat we honing uit eigen omgeving kunnen aanbieden aan de 
mensen van de Donderberg. 

Tot een volgende keer.                                          

©  Fiel Schelfhout 

 

 

 

 

 

     

  

Bericht uit De Donderse Moestuin 
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Dementievrijwilligers gezocht 
Dementievriendelijk Roermond 
 
In de gemeente Roermond verdubbelt 
de komende twintig jaar het aantal 
mensen met dementie. Daarom wil 
Roermond een dementievriendelijke 
gemeente worden. Dementie is een 
hersenaandoening waarbij iemand 
langzaam maar zeker volledig 
afhankelijk wordt van de zorg van 
anderen. De belangrijkste en meest 
bekende oorzaak is de ziekte van 
Alzheimer.  

Voor meer informatie over de 
achtergronden en signalen van 
dementie en activiteiten rondom 
dementie in Roermond kunt u terecht 
op de site van Dementievriendelijk 
Roermond: 
www.dementievriendelijkroermond.nl. 

Ontlasten mantelzorger  
Dementie heeft grote gevolgen voor 
zowel degene die deze ziekte heeft als 
voor de naaste omgeving. Veel naasten 
komen dan ook terecht in de rol van 
mantelzorger.  
In de gemeente Roermond zijn wij 
daarom op zoek naar vrijwilligers die 
ondersteuning kunnen bieden aan 
mensen met dementie in de 
thuissituatie en aan hun mantelzorgers. 

 
 
U kunt activiteiten met de oudere 
ondernemen en daarmee ook de 
mantelzorger ontlasten. Zoals samen 
wandelen, een boodschap of een 
spelletje doen. Het is voor de 
mantelzorger geruststellend dat hun 
partner of ouder met dementie dan in 
goede handen is en zij even kunnen 
genieten van een paar vrije uurtjes 
voor zichzelf. 
 
Gratis scholing 
Als dementievrijwilliger krijgt u een 
gratis scholing van 4 dagdelen, waarin 
wordt ingegaan op het ziektebeeld, de 
communicatie en de benadering van 
de persoon met dementie.  
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u 
belangstelling om als 
dementievrijwilliger aan de slag te 
gaan?  
Neemt u dan contact op met 

Els Dorssers 
Wel.kom Roermond 
T   0475 345135  
E   e.dorssers@welkom.nu 
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Van dinsdag 9 juli tot en met donderdag 11 juli vindt weer het jaarlijkse 
Bouwdorp plaats in de Javastraat Roermond, met als thema Survival. 
 
Aanmelden om mee te doen met Bouwdorp 
Je kunt je op 29 mei tussen 14.00 en 19.00 uur aanmelden in Gotcha!, ’t Trefpunt 
en de Terp. Let op: vol = echt vol, dus zorg dat je op tijd bent.  
 

Bouwdorp zoekt vrijwilligers 
Om net als voorgaande jaren 120 kinderen mee te kunnen laten doen zijn we 
DRINGEND op zoek naar GROEPSLEIDING en overige VRIJWILLIGERS. Groepsleiders 
begeleiden drie dagen hun groepje kinderen tijdens het programma van 
Bouwdorp. Heeft u geen tijd om drie dagen te helpen?  
Als u één dagdeel bijvoorbeeld een activiteit wilt  
begeleiden is ook al heel fijn! 
 
Wilt u meehelpen  
aan een leuke start van de zomervakantie?  
Neem dan contact op met:  
Aukje van Weert    Misja Geraedts 
M  0652562888    M  0652562809 
                                                         
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Bouwdorp 2019 
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Workshops en trainingen VCR 
 
 

 
 

 
 
 
 
De volgende workshops staan op het programma: 
▪ Woensdag 12 juni: workshop effectief communiceren voor vrijwilligers en 

organisaties. 
▪ Dinsdag 25 juni: workshop binden en boeien van vrijwilligers, in samenwerking 

met de SESAM Academie. 
 
De workshops zijn van 19.00 - 21.00 uur en worden gegeven in Zalencentrum de 
Donderie. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Meer informatie     Aanmelden 
VrijwilligersCentrale Roermond   E    vcr@welkom.nu 
T   0475 345135 

 

De VrijwilligersCentrale Roermond (VCR) helpt 
organisaties bij het vinden van de juiste vrijwilliger, en 
helpt vrijwilligers bij het vinden van passend 
vrijwilligerswerk. Ook geeft de VCR regelmatig trainingen 
en workshops voor vrijwilligers en/of organisaties in de 
gemeente Roermond of voor vrijwilligers die binnen de 
gemeente actief zijn. 
 

SUPPORT ZOEKT VRIJWILLIGERS 
supportroermond@welkom.nu 
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Oplossing was: Zo doen we dat op de donderberg  
 
Winnaar vorige uitgave:  Nathalie Selten  Gefeliciteerd. 
 
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com of 06-42625283 
 
 

 
 
 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 
Of afgeven bij de ontmoetingsruimte of WoonZorgBrigade 

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

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

DB4ALL  
Donderbergweg 36b 6043 JH Roermond  
Tel: 06 84 02 82 65  
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
 
De kansmakelaar  
is ook regelmatig in  de Donderie te vinden. 
Afspraak maken?  Dat kan.  
Bel 088- 385 0233 of  mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 
De WegWijZer Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond    
Tel. 0475-345135 Openingstijden:  
Ma-do: 13.30-16.30uur  
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.facebook.com/MoestuinDonderbergNu 
 
 

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 
 

Juni 
ZA 1 REST/GFT 
ZA 1 PLASTIC 
DO 6 REST/GFT 
DO 13 REST/GFT 
DO 13 PLASTIC 
DO 20 REST/GFT 
DI 25 TEXTIEL 
DO 27 REST/GFT 
DO 27 PLASTIC 
VR 28 OUD PAPIER 
Juli 
DO 4 REST/GFT 
DO 11 REST/GFT 
DO 11 PLASTIC 
DO 18 REST/GFT 
DO 25 REST/GFT 
DO 25 PLASTIC 
Vr 31 OUD PAPIER 

Volgende uitgave    Augustus 
Kopij inleveren t/m   7 juli 

 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  
 

Tandartspraktijk Kiknadze 
Tandarts-Implantoloog 
Kasteel Aldenghoorstraat 7 
6043 XH Roermond 
Tel. 0475-323680 
tandartspraktijk@gmx.de 
www.tandarts-roermond.nl 
 

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

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

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

Wijkteam Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond  
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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Nieuwe ondergrondse 
containers bij het winkelcentrum

Bij het winkelcentrum Donderberg zijn 
nieuwe containers voor glas, textiel, 
blik en drankenkartons geplaatst. 
Oude containers worden vervangen. 
Hierdoor kunnen buurtbewoners nog 
makkelijker hun afval goed scheiden. 
En het afval wordt duurzaam 
afgevoerd.

Een nieuw plein en nieuwe containers, 
maken het nóg belangrijker om de 
omgeving schoon, veilig en netjes te 
houden. Help mee en zet daarom geen 
afval naast de containers. Zo voorkomt 
u ook nog eens een boete die kan 

v.l.n.r.: Kelly Pollaert, Daphne Moors, Paul van Loosbroek, Jos Bonné, Bart Thissen, 
Marco Heijnemans, Denny Vereijken, Roman Rademacher, Jackeline van Stiphout, 
Chantal Creemers, Sedai Bayraktar en een stagiair. Ontbreken: Barry Schuijling, 
Michiel Starmans, Rene Bongers, Jan Heldens.

Spreekuur Wijkboa, Handhavers of Politie:  Elke maandag van 14:00 tot 16:00 uur
Heb je een vraag aan het WOP:  Elke dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur

ONS
WIJK
TEAM

Oude containers zijn inmiddels vervangen.

oplopen tot maar liefst € 380,-. 
Met dat geld kunt u vast leukere 
dingen doen.”.


