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Ons wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Voor de oplettende lezer…..ja inderdaad 
er is een nieuwe aanwinst bij het 
wijkblad. 

Angela Hokstam is onze nieuwe reporter. 
In het laatste wijkblad hebben jullie al 
dingen van haar kunnen lezen. 

Tevens hebben we hulp gekregen van 
Ruud Schoemakers deze heer is van het 
WOP en bied het wijkblad ondersteuning. 

Ook is Ida Kersten weer terug uit Afrika 
dus (hoop ik) komen daar ook weer 
verhalen vandaan. 

Maar we mogen zeker onze Hans Vas niet 
vergeten …. jullie weten wel die zou 
stoppen met schrijven haha. 

Al met al gaat het steeds beter met het 
wijkblad ….meer advertenties, meer 
reporters maar …….. U kunt altijd zelf ook 
een verhaal sturen. !!!!! 

De redactie. 
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De wijkraad komt elke oneven maand bijeen, hier hebben dan 
afgevaardigden van de buurten (kastelen, componist, sterren en 
vliegeniers) zitting en melden wat er zoal in hun buurt gebeurt of brengen 
verslag uit van hun bewonersoverleg.  
Mochten er nu dingen bij zijn die buurt overstijgend zijn dan gaat de 
wijkraad daar mee aan de slag bijvoorbeeld de overgang van de 
Kastelenbuurt naar de Vliegeniersbuurt. Of de Donderbergweg die precies 
tussen 2 buurten in ligt. 
Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat U bv niet naar een bewoners-
overleg gaat maar toch vragen of ideeën heeft voor Uw buurt. Meld U dan 
bij onze secretaris Ramona Jansen:   wijkraaddonderberg@gmail.com  
 
Over de wijkraad gesproken wij kunnen altijd mensen gebruiken die bv met 
goede ideeën komen of ze willen uitvoeren……We hebben doeners en 
denkers nodig. Nogmaals meld U dan bij:  wijkraaddonderberg@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

© 

 

 

 

 

 

  

Wijkraad Donderberg 
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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 
 



55 
 

 

 

U kunt terecht bij het Zorgteam Roermond als u vragen heeft over:  
Kwaliteit van leven; Zelfredzaamheid; Meedoen in de samenleving; Gezondheid; 
Wonen; Vrijwilligers)werk; Dagbesteding; Hulpmiddelen; Overige dagelijkse dingen. 
De medewerkers van het zorgteam geven u persoonlijk advies en gaan samen met u op 
zoek naar oplossingen voor uw vraag of probleem. Uw vraag en situatie staan hierbij 
centraal. Belangrijk is het wijkgericht werken. Door wijkgericht te werken willen we zoveel 
mogelijk contacten in de wijk leggen. Hierdoor kunnen signalen op tijd worden ontvangen 
en is het vaak niet nodig om zwaardere oplossingen in te zetten. Daarnaast heeft het 
wijkgericht werken als voordeel dat de hulp en ondersteuning dicht bij huis en makkelijker 
te vinden is.  
Hoe werkt het. 
Het Zorgteam Roermond gaat eerst met u in gesprek. Samen met een medewerker 
bespreekt u de situatie vanuit de verschillende leefgebieden. Dit gesprek vindt in principe 
bij u thuis, of in een ander voor u vertrouwde omgeving plaats. U kunt iemand uit het eigen 
netwerk vragen om bij dat gesprek aan te schuiven. Vervolgens maakt u met hulp van 
mensen uit uw netwerk en de medewerker samen een plan om de verschillende problemen 
aan te pakken. U zoekt samen met elkaar naar een passende oplossing. Het Zorgteam 
Roermond gebruikt de visie Sociale Netwerk Strategie. Hierbij worden uw eigen 
mogelijkheden onderzocht. Ook wordt onderzocht of ondersteuning vanuit het eigen 
netwerk of bijvoorbeeld vrijwilligers voldoende is. Het Zorgteam Roermond zet 
professionele ondersteuning in daar waar nodig. Dit heet een maatwerk voorziening. 
 Contact en spreekuren zorgteam.  
Wanneer u een vraagt heeft, kunt u contact opnemen met het Zorgteam Roermond. Dit 
kan telefonisch (0475-359121 / 140475) of per mail (infozorgteam@roermond.nl). 
U kunt ook naar een spreekuur van de Wegwijzer voor meer informatie.  
Dit kan voor de wijken Donderberg en Hoogvonderen op de volgende plekken: 
Wegwijzer bredeweg, bredeweg 239d. Maandag en donderdag van 9 tot 12u. Dinsdag en 
woensdag van 13.30 tot 16.30u. 
Wegwijzer donderberg, donderbergweg 47. Maandag en donderdag van 13.30 – 16.30u. 
Dinsdag en vrijdag van 9.00u tot 12.00u.  
Contactpersonen van het Zorgteam voor deze wijken zijn: 
 

                                           

Chantal Creemers                   Silvia op het Veld                   Paulien Sloesen   

Het zorgteam Roermond 
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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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RETOURTJE   P R A A G 
 Op weg naar onze vakantiebestemming kwamen we met een kleine omweg bij 

Praag. Het is 38 jaar geleden dat we Praag hebben bezocht, dus de moeite waard om 
weer eens een kijkje te nemen. In die tijd was alles geheel communistisch, het 
ijzeren gordijn was volledig intact. Ondanks het feit dat er weinig of geen horeca 
was, de gebouwen slecht onderhouden waren en de mensen niet echt open stonden 
voor toeristen, vonden we Praag toen al een prachtige stad. We waren dus heel 
nieuwsgierig hoe het er nu zou zijn. Er is geen beginnen aan om dat verschil te 
beschrijven. Echt een geweldig mooie stad en dat weet intussen de hele wereld lijkt 
het wel, erg druk. De stad staat tegenwoordig niet alleen open voor toeristen, je zou 
kunnen zeggen dat Praag wordt opgevreten door de toeristen. Enfin wij wilden graag 
een stukje mee-eten. We vonden een rustige, landelijk gelegen camping en toch 
vlakbij de stad. Je liep vanuit de camping binnen 10 minuten naar het station en de 
trein bracht je in 20 minuten naar Praag, tegen de prijs van 40 cent per persoon, 
retour! We kochten ook maar meteen een kaartje (2 euro) waarmee we onbeperkt 
tram, bus en metro in de stad konden gebruiken, appeltje eitje toch?! Dus op de 
geplande ochtend namen we de trein van 9.30 uur naar het centraal station Praha. 
We zaten 10 minuten in de trein toen iets werd omgeroepen waar we niets van 
verstonden, maar we zagen iedereen uitstappen, wij dus ook. Buiten stond een tram 
klaar, daar weer allemaal instappen. “Nou dan gaan we met de tram naar het 
centrum, ook prima” dachten we nog. Vijf minuten later stopte de tram, we 
moesten weer allemaal uitstappen, een drukke weg oversteken, daar stonden 
bussen voor ons klaar. Weer vijf minuten later moesten we uit de bus en daar stond 
een klein trammetje waar we niet allemaal in konden. Uiteindelijk konden we in het 
derde trammetje dat arriveerde. Dat trammetje bracht ons naar het historische 
centrum. De hele dag hebben we door de oude stad gewandeld, alles bekeken en 
bewonderd, uitgebreid gebruik gemaakt van de Horeca en wel honderd keer tegen 
elkaar gezegd “wat een gigantisch verschil, wat is Praag een wereldstad.”  
 

Rond 7 uur in de avond wilden terug naar de camping. Wij dachten slim te zijn, niet 
weer die ellende van tram in, bus uit, tram in etc., maar naar het Centraal Station en 
we namen daar de metro naar het plaatsje Hlavní want van daaruit konden we de 
trein pakken naar ons station bij de camping, zo was ons verteld. Inderdaad, in no 
time waren we met Metro C in Hlavní, maar daar zei de perroncheffin dat we 
helemaal niet in Hlavní moesten zijn, we moesten terug naar Kacerov en van daaruit 
met de trein naar ons dorp. Wij weer de metro terug naar Kacerov, komen we daar 
aan, bleek er helemaal geen treinstation te zijn. Na heel wat vijven en zessen 
ontdekten we dat we in Kacerov de bus moesten nemen die ons naar het station in 
Modrany zou brengen en daar konden we dan de trein nemen naar ons dorp. Na 
uitgebreid onderzoek wisten we dat we bus nummer 39 moesten hebben en die 
zagen we net voor onze neus wegrijden.  
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Een behulpzame meneer vroeg in gebroken Engels, moeten jullie naar Modrany dat 
kan ook met bus nummer 50, kom maar mee, daar moet ik ook naar toe. In de bus 
50 zei de man ons nog bij welke halte we uit moesten stappen want hij moest er al 
eerder uit. De halte waar we uitstapten lag midden in een woonwijk, in de verre 
omtrek geen station te zien. Wel een hele behulpzame jonge man die gebroken 
Engels sprak. Wij vroegen naar station, train, tsjoeke tsjoek, hij begreep er helemaal 
niks van. Toen wezen we hem het woord aan waar de vorige behulpzame meneer 
ons gezegd had dat we uit moesten stappen. Oh ja, het gezicht van de jonge man 
lichtte op, follow me zei hij. Gelukkig, eindelijk, opgelucht liepen we achter hem aan, 
hij was zo vriendelijk, keek regelmatig om of we  ook volgden, duidelijk blij dat hij 
ons kon helpen. Als u nou denkt dat hij ons naar het station bracht, hebt u het goed 
mis, hij stopte bij het plaatselijke ziekenhuis. “Here we are” zei hij en keek ons 
enthousiast aan; wij hadden het hart niet om hem te zeggen dat dit helemaal niet 
de bedoeling was. We hebben hem uitgebreid bedankt en gingen op zoek naar een 
dokter of verpleegkundige die Engels sprak. Al snel kregen we een uitgebreide uitleg 
met tekening en al hoe we bij het station moesten komen, het was toch nog zo’n 15 
minuten lopen.  
Na inderdaad een kwartier lopen, sjokken was het inmiddels, zagen we het station, 
Halleluja!!! Onze hoera stemming zakte snel, want het stationnetje zag er verlaten 
en verwaarloosd uit, er groeide mos tussen de tegels op het perron, alsof er al jaren 
niemand meer kwam. We zagen wel een vergeeld vel waarop stond dat de laatste 
trein naar ons dorp zou arriveren om 22.15 uur, op dat moment was het 21.00 uur. 
Er zat niks anders op dan wachten en hopen dat het stationnetje nog in gebruik was. 
Zo rond 22.00 uur kwamen links en rechts wat mensen het perron op lopen, dat 
stelde ons gerust. Inderdaad precies om 22.15 arriveerde de trein en om 22.30 uur 
waren we in Vrane (ons dorp). Toen we rond de klok van 11 uur, kousen en schoenen 
uit en in volledige gelukzaligheid met onze voeten in een verkoelend voetenbad 
zaten zuchtte ik tegen Daan “heb ik in ieder geval weer een verhaal om te schrijven.” 

 
©  Willie de Kubber-Verheijden 

 

 
 
P.S. Het was vrijdag na Hemelvaart en er werden links en rechts reparaties 
uitgevoerd aan railsen. 
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Op zaterdag 28 september organiseert Bewonersoverleg Vliegeniersbuurt in 
samenwerking met Gotcha; Basisschool Vincent van Gogh; Sportservice Roermond 
en Wel.com een burendag onder het motto: Vliegeniersbuurt voor de jeugd. 
Er is dan voor de jeugd een kleine voetbalcompetitie; springkussens; spellen; 
knutselen en andere spannende spelen. Ook rijdt er een koets, getrokken door 
twee paarden door de buurt en je kunt je laten schminken.  
Dit alles is gratis. 
Mocht U interesse hebben om die dag als vrijwilliger mee te helpen kunt U zich 
aanmelden bij : 
Joep Pieters 0475 323125        Namens bewonersoverleg  
 
 
 
 
 
 
Vóóraankondigingen:  
 
+ Het WIJKFEEST is gepland op 24 augustus. 
+ Overlegmiddag op de gemeente op woensdag11 september 2019 over 
verkeersknelpunten en gevaarlijke situaties in de wijk!  
+ Burendag 2019 valt dit jaar op zaterdag 28 september. Kijk al vast eens om u 
heen: met welke mensen zou u dit willen organiseren en samen een gezellige dag 
hebben waar u de rest van het jaar op terug kunt kijken? 
 

Burendag vier je samen op 28 september! 
 

Samen met je buren een leuke activiteit organiseren!  
En zo je buren beter leren kennen. Want dat maakt je woonomgeving veel prettiger. 
  

Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief 
van Douwe Egberts en Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig  
amenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In 2019 wordt 
Burendag op zaterdag 28 september gevierd. 
 

 
De leden  van de Werkgroep Bloemtapijt nodigen  
iedereen ook dit jaar weer uit om het GRATIS  
Bloemtapijt te komen bezoeken van  
14 t/m 19 september a.s. van 10.00-17.00 uur in het  
Kruiswegpark aan de Parklaan in Roermond.  
In de middag is de Dagkapel ook open en daar is een  
fototentoonstelling te zien over 25 jaar Bloemtapijt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 
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Vrouwen in Roermond kunnen al 100 jaar stemmen. 
Met de lezing 100 jaar vrouwenkiesrecht in Roermond  is er op 29 mei 2019  
stilgestaan bij dit feit. De lezing is in het stadhuis aan de markt gehouden. 
Er werd geopend met een welkomstwoord en de uitreiking van de eerste 
exemplaren van het boekje ‘100 jaar Vrouwenkiesrecht in Roermond’. 
In de bundel komen verschillende vrouwen aan het woord waaronder wethouder 
Marianne Smitsmans-Burhenne en de burgemeester van Roermond, Rianne 
Donders-de Leest. Dit jaar is het dus precies 100 jaar geleden dat  zowel vrouwen 
als mannen mochten gaan stemmen zegt  Smitsmans-Burhenne in haar 
voorwoord in de pocket. In het boek wordt aandacht besteedt  aan de vrouwen in 
de Roermondse politiek. Mathilde Haan werd in het verleden als 1e vrouwelijk 
raadslid gekozen in Roermond.  Terugkomend op de lezing, deze werd verzorgd 
door prof. dr. Monique Leyenaar, die veel onderzoek heeft gedaan naar de positie 
van vrouwen in politieke functies. Uit de lezing kwam naar voren dat een aantal 
vrouwen  zich hebben ingezet voor vrouwenkiesrecht met name Aletta Jacobs. 
Jacobs streed dus voor kiesrecht van vrouwen, dit werd in 1919 een feit.  
De workshoprondes die ook deel uit maakten van de activiteit werden verzorgd 
door twee bekende Nederlandse vrouwen: Marjanne Wassink en Saskia Paulissen. 
Vrouw in de media door Marjanne Wassink ging over het moeilijk krijgen van 
vrouwen in de media. Er is altijd iets waardoor vrouwen niet op de beeldbuis 
verschijnen zei Wassink. De ene keer hebben zij geen oppas voor hun kinderen en 
de andere keer vinden ze dat hun mannelijke collega het interview het best kan 
doen. Er werd de vrouwen dan ook gevraagd als ze een goed verhaal te vertellen 
hebben of een vrouw die zij kennen iets interessants te vertellen heeft ze best 
contact mogen  maken met de media. 
Uit de workshop Seksen op de werkvloer;  
verhoog je gender intelligentie, door  
Saskia Paulissen kwam naar voren dat  een  
mannelijk- en een vrouwelijk brein heel  
verschillend zijn. Ook de termen verbale- en  
non verbale communicatie kwamen ter sprake.  
Vrouwen communiceren veel met mimiek,  
mannen vangen minder snel seinen op zei Paulissen. De workshops, die door 1 
man bezocht werd, waren interactief. De bijeenkomst werd afgesloten met een 
informele borrel. 

 
© Angela 

  

Honderd jaar vrouwenkiesrecht Roermond 
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Op 21 juni jongstleden was onze burgemeester Rianne 
Donders-de Leest op werkbezoek in de Donderse Moestuin. Ze 
kwam niet vergezeld van een delegatie, maar gewoon in haar 
eentje met de auto. Na ontvangst door enkele bestuursleden 
en tuinders werd er eerst koffie gedronken met wat lekkers. In 
het gesprek dat daarop ontstond bleek mevrouw Donders een 
toegankelijke en prettige gesprekspartner. Over van alles werd 
er gesproken maar uiteraard ook over de ontwikkelingen van 
de moestuin. Deze is het afgelopen jaar uitgebreid met 2 
verhoogde tuinbakken voor mensen die minder valide zijn. Ook 
deze bakken zijn naast de 12 anderen jaarlijks allemaal bezet. 

Na een rondleiding door de tuin, 
waaronder ook de 
kruiden/bloemspiraal en de 
bijenkasten bewonderd werden wilde ze aan het werk. We waren 
verrast en verbaasd. Het bleek een echt werkbezoek dus! Fiel had 
enkele werkzaamheden bedacht en zo koos mevrouw Donders 
ervoor om te helpen snoeien en hakselen. Dat vond ze erg leuk en 
ze gaf aan ook altijd graag in de tuin gewerkt te hebben. Het was 
mooi om te zien hoe onze burgemeester de handen uit de 
mouwen stak. Na bijna 3 uur namen we afscheid van elkaar, maar 
niet nadat Ria haar nog een zelfgemaakte wasdoek had 
overhandigd. Deze doek is door de Donderse Moestuin gemaakt 
en is een natuurlijk product ter vervanging van plastic 

huishoudfolie. Met een tevreden gevoel kijken we terug op deze bijzondere middag. 
 
Namens de Donderse Moestuin, 
Chris Lamboo. 
 

 

  

Burgemeester in Donderse Moestuin. 
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NextTurn is een project van de gemeente Roermond. Met dit project bieden wij 
kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar de kans om weer mee te 
doen. Het gaat om jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze 
uitvallen op school, thuiszitten zonder werk of geen passende vorm van 
dagbesteding kunnen vinden. We kijken telkens naar de persoonlijke situatie, 
achtergrond en mogelijkheden van de jongere en helpen ze vervolgens op weg. 
Dat doen we met een netwerk van vrijwillige mentoren die door ons getraind 
worden. Iedere jongere krijgt zijn eigen mentor. Deze aanpak op maat heeft al tot 
succesvolle resultaten geleid! Omdat veel van deze jongeren ook nauwelijks of 
geen sociaal netwerk hebben, is er een gezamenlijke activiteit bedacht: een 
zaalvoetbalteam. Dit sportteam is een goed voorbeeld hoe we met een groep 
jongeren tegelijk aan de slag zijn gegaan.  
 
Het NextTurn zaalvoetbalteam: samen sporten heeft zó veel voordelen 
“Behalve dat deze jongeren bijna geen sociaal netwerk hebben, zien we ook dat ze 
weinig aan sport doen”, vertelt Armin Popara, coördinator van NextTurn. “In het 
najaar van 2018 hebben we een zaalvoetbalteam samengesteld. Bij dit team 
betrekken we ook jonge statushouders. Door samen te sporten brengen we deze 
jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Samen een 
teamsport beoefenen, brengt veel voordelen met zich mee. Er komen veel 
aspecten van het gewone leven aan bod. Zoals op tijd komen, samenwerken en 
elkaars verschillen accepteren. Dit sluit perfect aan bij het doel van NextTurn: 
kwetsbare jongeren ondersteunen en ze een zinvolle plek bieden in onze 
maatschappij.” 

 “Het gaat niet eens om winnen. Maar wel om doelpunten maken, 
samen juichen en doorgaan!” 

Iedereen accepteert elkaar 
“Het niveau en de achtergronden binnen het team zijn verschillend. Dat blijkt niet 
uit te maken. Iedereen accepteert elkaar”, gaat Armin verder. Dit voetbalteam 
wordt begeleid door student Tobias Wijntje. Tobias loopt vanuit zijn opleiding HBO 
Social Work, stage bij NextTurn. Tobias: “Het is mijn taak om de jongens te 
motiveren en te activeren. We hebben een groepsapp en daarin herhaal ik iedere 
week wanneer de wedstrijd is. Het is belangrijk dat ik laat weten dat we op 
iedereen rekenen. Soms doe ik dat nog een keer extra in een privé-berichtje als dat 
nodig is. Het loopt eigenlijk heel soepel.  Doordat de jongens hun netwerk 
verbreden, zie je dat het beter met ze gaat. Regelmatig maak ik filmpjes van de 
wedstrijd die ik deel in de groepsapp. Daar wordt heel enthousiast op gereageerd.” 

“In het team is iedereen gelijk.  
Sport verbroedert, dat zie je gewoon gebeuren.” 

 
 

 

‘NextTurn’: een kans voor elke jongere! 
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Jongeren die tussen wal en schip vallen.   In 
Roermond worden ze onder de arm genomen 
door vrijwilligers. Dankzij het project 
NextTurn, dat genomineerd is voor een 
Europese prijs. 

Positieve ervaring met stagiaires 
Bart Steen begeleidt en traint vanuit NextTurn de vrijwillige mentoren en stagiaires. 
Bart: “We zijn erg positief over de inzet van stagiaires. Naast Tobias lopen ook 
Bregje en Lieneke stage bij ons. Groot voordeel is dat zij wat leeftijd betreft snel 
een klik hebben met onze doelgroep. Vooral studenten Social Work leveren een 
grote bijdrage. Van onze kant zorgen wij ervoor dat zij goed begeleid en 
ondersteund worden. Net als alle andere vrijwillige mentoren krijgen zij trainingen 
van ons hoe ze om kunnen gaan met de doelgroep.” 
Tobias: “Een van de jongens uit het zaalvoetbalteam gaf aan actief op zoek te gaan 
naar werk. Hij vroeg me of ik hem kon helpen met zijn CV. Dat zijn belangrijke 
signalen die je gelijk oppakt en waar je eigenlijk ook op hoopt.”  

 

“Twee jongens bleken in dezelfde flat te wonen en zagen elkaar in het team voor 
het eerst. Sindsdien fietsen ze wekelijks samen naar de sporthal!” 
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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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Zo’n 15 jaar geleden kwam José Drent 
een kijkje nemen bij Stichting De 
Sterrenberg. En zoals dat met veel van 
haar collega-vrijwilligers ging, bleef 
ze plakken. Inmiddels is José 
penningmeester van de stichting en 
is ze minstens drie keer per week op 
Lunastraat 1 te vinden.

‘Ik heb hart voor de wijk én hart voor 
de stichting. Ik woon al 35 jaar op De 
Donderberg. Ik kom uit de binnenstad, 
maar ik ben in al die jaren verknocht 
geraakt aan deze wijk. Vroeger hielp ik 
altijd mee in de tent tijdens Koningin-
nedag en ik was betrokken bij het 
pleintje waar ik woon. Nu ben ik 
alweer jaren actief in Stichting De 
Sterrenberg. Ik vind het leuk om 
samen met anderen iets voor de 
bewoners van de wijk te betekenen. 

De vrijwilligers van De Sterrenberg 
vormen één sterk, hecht team. Een 
heel trouw team ook. We zijn met zes 
vaste vrijwilligers, allemaal power-
vrouwen. We doen het echt samen. 
Daarom vind ik het eigenlijk helemaal 
niet leuk dat ik nu geïnterviewd word. 
Ik ben maar een onderdeel van de 
groep. We kunnen niet zonder elkaar!’

Alsjeblieft en dankjewel
‘Wat ik zo fijn vind, is dat we als 
vrijwilligers helemaal op één lijn zitten. 
We vinden het belangrijk om iets voor 
de wijk te doen, om met name de 
kinderen iets mee te geven. Elke 
woensdagmiddag is er een knutsel-
middag in ons pand op Lunastraat 1. 
Tijdens die knutselmiddagen hebben 
we veel plezier en spreken we een 
aantal regels met elkaar af. 

José Drent: één van de powervrouwen 
van Stichting De Sterrenberg
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Volg Stichting De Sterrenberg 
op Facebook om op de hoogte 
te blijven van alle activiteiten.

We willen graag dat iedereen beleefd 
met elkaar omgaat. Daarom zeggen 
de kinderen juf tegen de vrijwilligers, 
vragen ze met alsjeblieft en zeggen ze 
dankjewel. We spreken Nederlands 
met elkaar en telefoons blijven in de 
tas. Kinderen vinden die duidelijke 
structuur fijn. Soms hebben we een 
buitenactiviteit en dan komen er 
oudere kinderen die niet meer naar de 
knutselmiddag komen, kijken. ‘Juf, 
mogen we ook wat drinken?’, vragen 
ze dan. Of: ‘Mogen we een voetbal 
pakken?’ Ik vind het geweldig dat wij 
ze dat geleerd hebben.

Lichtpuntjes
‘De Sterrenberg heeft zo zijn proble-
men. Drugs, prostitutie, armoede, het 
komt hier allemaal voor. Juist daarom 
is het goed dat er ook lichtpuntjes zijn, 
dat we de bewoners een fijn moment 
kunnen bezorgen. Dankzij de subsidie 
van de gemeente en de creativiteit van 
de vrijwilligers, kunnen we de knutsel-
middag gratis aanbieden. Ik ben altijd 
op zoek naar goedkope knutselspul-
letjes, soms krijgen we ook weleens 
materialen aangeboden van mensen 
die bijvoorbeeld met hun hobby 
stoppen. Knutselspulletjes zijn dan ook 
erg welkom.

Ogen en oren
‘De stichting is er niet alleen voor 
kinderen. Op de Lunastraat komen 
mensen van 5 tot 95. Op maandag-
middag is er een inloop voor ouderen, 
op woensdagmorgen is er Nederland-
se les die door Wel.kom verzorgd 
wordt, ’s middags is er dan knutsel-
middag en op donderdagmiddag is er 
Spaanse les. Verder zijn hier allerlei 
vergaderingen en bijeenkomsten.

Iedereen hoort erbij op Burendag
‘Tegenwoordig is de spelruimte in de 
wijk geconcentreerd rond Gotcha. Op 
de pleintjes in de wijk is niets meer 
voor kinderen. Jammer, vind ik. Want 
voor ouders is het fijn als hun kinderen 
dichtbij huis kunnen spelen. Vroeger 
trokken we met de stichting de wijk in. 

Speelgoed, stelten, in de zomer een 
waterglijbaan, alles namen we mee. 
Zelfs koffie en limo. Dat waren momen-
ten waarop we de buurt bij elkaar 
haalden. Jammer genoeg hebben we 
daar het geld niet meer voor. Gelukkig 
is er Burendag. Burendag is in De 
Sterrenberg één groot feest. Er is 
muziek, BBQ, er is een modeshow. 
Het is een hele mooie dag voor de hele 
buurt. In onze wijk zijn elk jaar zo’n 
300 verhuizingen. Dan is het moeilijk 
om alle bewoners betrokken te houden. 
Burendag is een van die dagen waar-
op iedereen erbij hoort. Dat geeft 
zoveel positieve energie. Dan weet je 
weer waarvoor je het allemaal doet!’

Burendag is dit jaar op 28 september.
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Maak kennis met het wijkteam:
‘De duizendpoten 
van de Donderberg’

Ze voelen zich weleens de duizend-
poten van de Donderberg. De vier 
medewerkers van Wel.kom die deel 
uitmaken van het wijkteam Donder-
berg. De opbouwwerkers zijn vaak 
het eerste aanspreekpunt of gids voor 
inwoners en bewonersoverleggen. 

Sedai Bayraktar, Zowi Naus, Paul van 
Loosbroek en Kelly Pollaert vormen 
het team van opbouwwerkers. Net als 
de andere wijkteamleden zijn ze veel 
op de Donderberg te vinden. Bekende 
gezichten in de wijk, waar buurt-
bewoners terecht kunnen met vragen. 
“Als iemand een bepaalde vraag heeft, 
dan is het vaak zo dat iemand anders 
die vraag ook heeft. Als opbouw-
werker zoeken we naar oplossingen 
door de buurt erbij te betrekken. We 
zien niet alleen de problemen, maar 
zoeken samen vooral naar kansen. 
We willen dat mensen zelf ontdekken 
wat oplossingen zijn.” 

Juiste vragen
Ook is het belangrijk dat mensen 
hun eigen netwerk in de buurt leren 
opbouwen. “We kijken en luisteren 
naar wat een buurt nodig heeft en 
spelen daar op in. Soms is het stellen 
van de juiste vragen al genoeg. Wij 
kunnen mensen de weg wijzen of 
helpen de eerste stap te zetten naar 
een instantie.  Op andere momenten 
geven we advies of ondersteunen we 
de buurt om dingen te organiseren. 
Dit om de saamhorigheid in de buurt 
te verbeteren. We betrekken ook 
bijvoorbeeld scholen en ondernemers 
daarin. We willen graag dat mensen 
zichzelf ontwikkelen en hun eigen 
talenten ontdekken.” 

Signalen
“Met de signalen die we in de buurt 
opvangen kunnen we andere 
organisaties laten weten wat er leeft. 
We adviseren organisaties in hun 

Van links naar rechts; 
Paul van Loosbroek, 
Zowi Naus en 
Kelly Pollaert en 
Sedai Bayraktar.



21

Maak kennis met het wijkteam:
‘De duizendpoten 
van de Donderberg’

Ze voelen zich weleens de duizend-
poten van de Donderberg. De vier 
medewerkers van Wel.kom die deel 
uitmaken van het wijkteam Donder-
berg. De opbouwwerkers zijn vaak 
het eerste aanspreekpunt of gids voor 
inwoners en bewonersoverleggen. 

Sedai Bayraktar, Zowi Naus, Paul van 
Loosbroek en Kelly Pollaert vormen 
het team van opbouwwerkers. Net als 
de andere wijkteamleden zijn ze veel 
op de Donderberg te vinden. Bekende 
gezichten in de wijk, waar buurt-
bewoners terecht kunnen met vragen. 
“Als iemand een bepaalde vraag heeft, 
dan is het vaak zo dat iemand anders 
die vraag ook heeft. Als opbouw-
werker zoeken we naar oplossingen 
door de buurt erbij te betrekken. We 
zien niet alleen de problemen, maar 
zoeken samen vooral naar kansen. 
We willen dat mensen zelf ontdekken 
wat oplossingen zijn.” 

Juiste vragen
Ook is het belangrijk dat mensen 
hun eigen netwerk in de buurt leren 
opbouwen. “We kijken en luisteren 
naar wat een buurt nodig heeft en 
spelen daar op in. Soms is het stellen 
van de juiste vragen al genoeg. Wij 
kunnen mensen de weg wijzen of 
helpen de eerste stap te zetten naar 
een instantie.  Op andere momenten 
geven we advies of ondersteunen we 
de buurt om dingen te organiseren. 
Dit om de saamhorigheid in de buurt 
te verbeteren. We betrekken ook 
bijvoorbeeld scholen en ondernemers 
daarin. We willen graag dat mensen 
zichzelf ontwikkelen en hun eigen 
talenten ontdekken.” 

Signalen
“Met de signalen die we in de buurt 
opvangen kunnen we andere 
organisaties laten weten wat er leeft. 
We adviseren organisaties in hun 

Van links naar rechts; 
Paul van Loosbroek, 
Zowi Naus en 
Kelly Pollaert en 
Sedai Bayraktar.

Jeugd WOP krijgt een vervolg

contacten met de buurt. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld een brief van een 
organisatie begrijpelijker maken voor 
de mensen.” 

Bewonersoverleg
De opbouwwerkers ondersteunen ook 
de verschillende bewonersoverleggen. 
Sedai ondersteunt de Wijkraad 
Donderberg en het bewonersoverleg 
Kastelenbuurt. Paul ondersteunt de 
Vliegeniersbuurt, Zowi de Sterrenberg 
en Kelly de Componistenbuurt. 

Contact
De opbouwwerkers van Wel.kom zijn 
er voor u. Heeft u vragen of iets wat u 
wilt bespreken, neem dan gerust 
contact op. Hun kantoor is naast de 
Wegwijzer in de Donderie te vinden. 
Meestal is overdag één van hen wel 
aanwezig. Maar uiteraard zijn ze ook 
veel op pad in en voor de wijk. 
U kunt uw vraag ook per mail stellen 
opbouwwerk@welkom.nu of tele-
fonisch 0475 345 135. Vraag dan naar 
het opbouwwerk van de Donderberg.

In het nieuwe schooljaar komt er 
een vervolg op de tweede editie 
van het jeugd WOP. Dat is de 
belangrijkste uitkomst van een 
terugblik met een aantal leerlingen 
die aan het jeugd WOP hebben 
deelgenomen. Zowel de leerlingen 
alsook de professionals zijn positief.

Dit betekent dat in het nieuwe 
schooljaar weer leerlingen aan de 
slag kunnen met verbetervoorstel-
len voor de Donderberg. Met name 
het werken buiten de schoolmuren 
én dat de verbetervoorstellen 
echt tot uitvoering kunnen komen, 
maakt dat de leerlingen enthou-
siast zijn over dit project. 

Een van de ideeën was om een 
jongerencoach binnen de school-
muren te plaatsen. Vaak is het 
zo dat bij een aantal jongeren 
sprake is van een combinatie 

van problemen. Zowel in als buiten 
de school. De verbinding tussen de 
school en het jongerenwerk, maakt 
het dat jongeren gemakkelijker de 
weg naar hulp kunnen vinden. 

Een aantal goede suggesties voor 
aanpassingen in het programma 
worden voor volgende editie 
meegenomen.
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De redactie van het wijkblad is onlangs versterkt met Angela Hokstam. Ze is 
nieuw in de wijk komen wonen en ze heeft zich vrijwel meteen aangemeld als 
redactielid. En niet zo heel vreemd, want het schrijven zit haar in het bloed. 
Graag introduceren we Angela. 
 

Wie is Angela Hokstam? 
“Ik ben geboren in Paramaribo als oudste van drie kinderen. Ik heb nog een zus en 
een broer.  Na mijn middelbare school ben ik gaan werken. Ik heb gesolliciteerd bij 
een Mediahuis en ging aan de slag bij één van de bekendste TV zenders van  
Suriname. Daar deed ik verslaggeving van nieuws. Daarnaast studeerde ik vier jaar 
journalistiek. Nadat ik er zeven jaar had gewerkt, maakte ik de overstap naar het 
voorlichtingswerk bij het ministerie van natuurlijke hulpbronnen, dat zich 
bezighoudt met water, energie en grondstoffen”. 
Waarom ben je naar de Donderberg verhuisd?  
“Begin dit jaar ben ik de liefde achterna gereisd en ben ik naar de Donderberg 
verhuisd. Mijn vriend Willem is hier opgegroeid.  Het was een enorme stap om te 
nemen. Zeker om mijn moeder, broer en zus en vrienden in Suriname achter te 
moeten laten. Ik heb nog bijna dagelijks contact met mijn familie”. 
Dus de Donderberg bevalt je wel? 
“Ja, ik voel me hier thuis. De mensen zijn erg vriendelijk en gastvrij. Zo werd ik door 
buurtbewoners met een welkomstpakketje verrast. Ik moet mijn weg nog zien te 
vinden en nieuwe mensen ontmoeten. Ik bezoek de diensten van de Evangelische 
kerk, De Deur in het Trefpunt. In een vrouwengroep praten we over het geloof en 
wat ons bezighoudt”. 
Waarom heb je je aangemeld als redactielid? 
“Ik wil graag iets kunnen betekenen voor mijn  
leefomgeving. Nu ik hier op de Donderberg  
woon, wil ik dat ook graag.  
Ik vind het erg leuk om artikeltjes te schrijven.  
Als redactielid kan ik actief en betrokken zijn.  
Ik schrijf graag verhaaltjes over kinderen en  
human intrest. Dat kunnen items over de  
Donderberg zijn, maar ook over de hele stad”. 
 

Angela, heel veel succes en veel plezier op de Donderberg! In deze uitgave van het 
wijkblad leest u enkele artikelen die door Angela zijn geschreven. Heeft u vragen of 
opmerkingen, mail dan de redactie wijkbladdonderberg@gmail.com 

 
©  Ruud 

 

 

 

 

Angela Hokstam versterkt de redactie 
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Op de Vincent van Goghschool. Bijzonder hoe directeur Cindy Brock en haar team 
ons al 3 jaar lang de ruimte geven om onder schooltijd de maatschappij de klas in 
te halen om de wereld van hun leerlingen te vergroten.  
Trots op de leerlingen van groep 8, die in 2 jaar tijd 60 gastlessen kregen van 
vrijwillige beroepsprofessionals, in meer dan 20 vakgebieden, en met zo’n 120 
persoonlijke ontmoetingen, waaronder L1 journalist Maarten 
Bonnemaijers (vandaag onze ceremoniemeester). 
Daar teken je toch voor? 

Met loeiende sirene kwamen ze het schoolplein op: politie!! 
Maar niks aan de hand hoor. Chef thematische opsporing AVIM Machteld 
Parmentier en regio rechercheur Tarkan Barsboga kwamen de slot-IMC 
Basis gastles van dit schooljaar geven aan groep 7 én 8 van de Vincent van 
Goghschool. De politie stond namelijk hoog op het wensenlijstje van de leerlingen 
om te willen bevragen. Check! 
Nou, vragen hadden ze vandaag genoeg:  
“Wat was het ergste dat je ooit meemaakte?”, “Wanneer was de laatste keer?”, 
“Wat moet je leuk vinden om bij de politie te kunnen?” en “Welke opleiding heb je 
gedaan om chef te kunnen worden?” 
Dankjewel Machteld en Tarkan voor jullie inspiratie. 
 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de IMC Basis Diploma uitreiking 2019 
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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 

Dementievrijwilligers gezocht 
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Cursus iPad en laptop 
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Moeders Ontmoeten Moeders 
 

Op 26 augustus a.s. is er gelegenheid voor jonge moeders om elkaar te ontmoeten, 
een kopje koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen terwijl de kleintjes met elkaar 
spelen. Moeders Ontmoeten Moeders is bedoeld voor jonge moeders met baby’s tot 
24 maanden.  
 
Meer informatie  
Moeders Ontmoeten Moeders 
Eefje ten Haken 
M  0610030608 
E    e.tenhaken@welkom.nu 
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Of ‘Blog’ moet je dan tegenwoordig eigenlijk zeggen. Net zoals dat je niet meer in een 
flat woont, maar in een appartementencomplex. 

Dat stond deze week nog in een brief van Wonen Zuid, waarin ze aankondigeden dat 
wij eindelijk de afvalcontainers onder de grond krijgen.: “bij uw 
appartementencomplex”. Overal op de Donderberg hoop ik dan, niet wij alleen. En 
weet dat hier jarenlang gezeur en gezanik aan vooraf is gegaan. Nou ja, in elk geval als 
wij overleg hadden vanuit de bewonersgroep hier dan kwam dat toch regelmatig 
voorbij. Dus noem dit maar geen historisch moment en geen idee hoe de kogel nu 
opeens door de kerk kan zijn gegaan: het was een verrassing. Het was o.a. lastig omdat 
de grond rond de flat(!) niet allemaal van Wonen Zuid is, maar van de gemeente – of 
zoiets. En dan ook nog de vraag van waar plaats je die dingen dan rond zo’n gebouw. 
Dichtbij is eigenlijk een eerste vereiste. Te ver dan heb je kans dat de mensen met hun 
zak niet zo ver gaan lopen… Al met al een bijzondere nieuwe ontwikkeling en blij dat 
we dus verlost zullen zijn deze zomer van een regelmatig bij mooi weer ‘meurende’ hal 
beneden wegens de containers binnen vlakbij.  

Maar goed, hoe dan ook en wat er ook speelt, rij dan even over de Donderbergweg 
(pardon: ‘’Laan ven de Donderberg”) (is die nieuwe naam eigenlijk van de grond 
gekomen?) de wijk in en dan word je toch wel weer in één klap helemaal vrolijk van 
alle bloemen in de bakken langs die weg: wow toch wel wat anders dan het armzalig 
“gedoons” tot nu toe. Hoe u zich wellicht nog steeds ergert toch ook nog aan de te 
smal geworden nieuwe klinkerweg. Trouwens, één of ander hoogheid vertelde mij dat 
het allemaal illusie is door de verschillende kleurtjes die nu gebruikt zijn, want dat de 
rijstrook al met al net zo breed is als in de oude situatie…! Ik heb het niet nagemeten  
en iemand opperde al hoe het dan kan dat ze dan opeens die stoepen zo godsliederlijk 
breed hebben gemaakt. Zit wat in. 

Overigens is er wel ontzettend veel van hetzelfde gebruikt in 
die bakken: enorme bossen z.g. Kattenkruid (Nepeta) hebben 
de overmacht. Maar ja wat zeur je: die zijn in alle vaste 
plantvakken van de gemeente oververtegenwoordigd en 
bloeien ook erg lang en als eerste dus effe dimmen Hans. Het 
is gewoon hartstikke mooi, punt uit. 

Oh ik moet m’n excuses trouwens weer ’s aanbieden. Het schijnt dat ik Hussein, onze 
gastheer in de Ontmoetingsruimte waar ik vorige keer over schreef, uit Iran heb laten 
komen. Oh boy: hij komt uit Iraq. Zelf heeft ie het hopelijk nog niet gelezen, want als ik 
met hem praat, maak ik ook voortdurend die fout.  

Dagboek van een Donderberger 
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Iran had gewoon Perzië moeten blijven heten zoals vroeger. Met de Shah en zo. Niks 
aan de hand (nou ja…). Goed, dit was dus mijn rectificatie, hopelijk goed zo. 

Hee en was u al in het nieuwe winkelcentrumpje , rond de PC Dokter zeg maar, in de 
Lunastraat? Ik tipte u al eerder daar te gaan kijken, maar het wordt er steeds 
interessanter. Er zijn nu vier winkeltjes in bedrijf daar geloof ik en ik was er laatst 
precies toen Marlene Cameron haar kleding winkeltje opende. Oh wat een schoonheid 
in al z’n eenvoud: veel wit, vele Surinaamse en Afrikaanse stoffen met van die 
sprankelende kleuren.  

Op www.donderbergroermond.nl -> ondernemers in de buurt vind je een uitgebreid 
interview met haar wat ze gaf ter gelegenheid van de opening van haar eerste plek in 
het Bruishuis in februari 2017. Ik ga me deze zomer zeker een keer een overhemd bij 
haar laten aanmeten in die schitterende kleuren. Je kunt onmogelijk chagrijnig blijven 
in die feestelijke stoffen en dan maar wat duurder voor een keer zou ik zeggen. 
Trouwens wellicht is het helemaal niet zo duur, geen  idee, nog niet over gehad.  

Lieve mensen dit was het weer. Tot de volgende keer! 

 ©  Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Een roos is het ook wel eens: rozig, 
Als ie verzadigd is van z’n eigen kleur en nectar, 
Als ie al een hele zomer roos is, 
Al die schoonheid wordt haar dan wel eens te bar. 
 
Een kat overkomt het ook: kattig, 
Als hij al zoveel poezen heeft gehad, 
Als hij al zeventien jaar of zo kat is, 
Al die aaibaarheid maakt z’n pels gewoon mat. 
 
En een neus dan: juist ja: neuzelig, 
Als je al aan hetzelfde lijf vele jaren neus bent, 
Als je ook wel eens wat wilt horen of voelen, 
Al dat ruiken, of ’t nou een vrouw is of een vent… 
 
Nee dan een mens, ik bedoel een boos: BOZIG! 
Daar moet je mens voor zijn, 
Geen ander schepsel kan dat zo goed, 
Eens komt de dag en dan ben je het, KOPPIG: geen gein. 
 
Maar diep van binnen bij bozig is het nog steeds rozig, 
Kijk maar goed, het zal je verbazen, 
Op de hele wereld zijn er eigenlijk maar twee soorten: 
Rozen en dwazen. 
 
So come on, stel je niet aan, pluk die roos, 
Let even op die doornen nog, maar ach…: zet ‘m op je hoed,   
Niet morgen, dat is ook zo’n uniek verzinsel, nee nu 
En dan komt alles (zelfs dat van gisteren) weer GOED.                                   ©  Hans 
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Oplossing was: Snoeplust 
 
Winnaar vorige uitgave:  Nelly Cox  Gefeliciteerd     
 
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com of 06-42625283 
 

 
 
 
 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 

 

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

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

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

aug 
Do 1 REST/GFT 
DO 8 REST/GFT 
DO 8 PLASTIC 
DO 15 REST/GFT 
DO 22 REST/GFT 
DO 22 PLASTIC 
Do 29 REST/GFT 
VR 28 OUD PAPIER 
sept 
DO 5 REST/GFT 
Do 5 PLASTIC 
DO 12 REST/GFT 
DO 19 REST/GFT 
DO 19 PLASTIC 
Di 24 TEXTIEL 
DO 26 REST/GFT 
Vr 27 OUD PAPIER 

Volgende uitgave    
Oktober 

Kopij inleveren t/m    
13 September 

 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 
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   
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  
(ma-vr 8:30-14:00 daarna alleen op 
afspraak) Tel. 088-6653653  
(Ma-vr 8:30-17:00 uur) 
E-mail: info@wonen-zuid.nl 
Website: wonen-zuid.nl 
 

Woonkamer van de 
Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 – 6044 RH Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamer1@ziggo.nl  



Renovatie 34 woningen Componistenbuurt 

Bewoners ontzorgd door 
verblijf in ‘hotelwoning’

In maart van dit jaar is Wonen Zuid 
gestart met de renovatie van 34 
woningen in de Componistenbuurt. 
De woningen liggen verspreid over 
de Bachstraat, Beethovenstraat, 
Ravelstraat en Sweelinckstraat. 
Het doel van de renovatie is vooral 
om deze woningen duurzamer te 
maken en het wooncomfort voor 
bewoners te verbeteren. Hiervoor 
worden onder andere de garage-
poorten, daken, gevels en beglazing 
aangepakt. Ook kunnen bewoners 
voor zonnepanelen kiezen. 

De werkzaamheden aan de 
binnenzijde van een individuele 

woning duren ongeveer 3 weken. 
Om de bewoners te ontzorgen tijdens 
de werkzaamheden aan de binnen-
zijde, kunnen ze gebruik maken van 
een zogenaamde hotelwoning. 
Dit is een compleet ingerichte woning 
waar ze kunnen wonen in de tijd dat 
hun eigen woning gerenoveerd wordt. 
Het enige dat de bewoners mee 
hoeven te nemen is kleding en 
persoonlijke (verzorgings)spullen. 
Wel zo makkelijk! 

De renovatie verloopt voorspoedig. 
Op onderstaande foto’s ziet u een 
gerenoveerde woning en een woning 
waaraan druk wordt gewerkt. 


