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Ons wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Ik ben altijd weer heel blij als ik ergens 
kom en mensen spreken me aan in 
verband met het wijkblaadje. 

Soms heel positief en soms met een 
opmerking. Maar ook dat willen we 
horen. We zijn nog steeds aan het leren 
en weten niet alles. We proberen elke 
keer weer leuke verhalen er in te zetten 
maar elke hulp is natuurlijk welkom. 

Heeft U een leuk verhaal het liefst over 
de Donderberg stuur het dan op naar ons 
en wij maken een plekje vrij. Ik kan niet 
beloven dat het meteen in de volgende 
uitgaven staat maar ….. het komt goed. 

 

 

De redactie. 
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Door een vergissing met plakken en knippen zijn de namen verwisseld. 
Dit zijn de juiste namen van deze lieve dames. 

 
 

 
 
 
 
 

© 

 

 

                                           

Paulien Sloesen                 Silvia op het Veld              Chantal Creemers                    
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Wat een mooie zonnige dag was het op 29 augustus, in de Ontmoetings- 
ruimte/tuin van De Donderie.  
Bijna 100  personen namen deel aan de wijkbarbecue. Dit aantal mensen is 
hoger dan de vorige jaren.  
De BBQ dag had als doel het verbinden van mensen, onder het genot van een 
hapje en een drankje. En natuurlijk mocht de muziek  niet ontbreken. Aan de 
verschillende tafels werd flink gebabbeld.  
Men kon binnen of buiten gezellig aan een tafel praten. Bij een tafel binnen 
werd er flink gebabbeld over onder andere Suriname, Afrika en het wijkblad 
van de Donderberg.  
Verschillende vrijwilligers liepen af en aan, om de  aanwezigen het naar de zin 
te maken. Veel mensen vonden het initiatief goed en de (nieuwe) mensen 
gezellig. Willem heeft deze activiteit voor het eerst meegemaakt, het is in de 
smaak gevallen bij hem.  

© Angela 
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Waarde wijkgenoten. Als ik deel 1 van deze serie opnieuw lees in het vers uitgekomen 
Wijkblad nummer 119, sla ik achterover hoe dit soort stukjes achter de feiten 
aanhobbelt. Maar ja dat komt omdat de waan van de dag en de tijdgeest altijd sneller 
zijn. Alles waar je over schrijft is al achterhaald. 

Die ondergrondse containers bij de flats b.v. Nou dat ging dus mooi niet door. De rook 
van het plaatsen sloeg er nog vanaf, toen we alweer een brief van Wonen Zuid kregen 
dat de gemeente ze had afgekeurd en dat ze voorlopig niet gebruikt werden. HA dacht 
de bewonersgroep van deze flats: dan kunnen ze ook nog verplaatst worden want de 
“meeste mensen vinden deze plek maar niks”. Nou mooi niet natuurlijk. Er volgde 
bekende radiostiltes tot afgelopen weekend er opeens actie was en er met groot 
materieel iets aan de dingen werd vervangen. Op naar de brief waarin staat dat we ze 
nu echt gaan gebruiken. We volgen het met spanning. 

Net zoals de verrichtingen van de firma die de rotonde beheert 
Donderbergweg/Koninginnelaan, toen deze pas in elkaar werd gereden. Nou een 
beetje herstel en verder gebeurt er nog immer niks en blijft het de meest saaie 
rotonde in heel Midden-Limburg, overdreven gesteld. Het kan ook anders, bewijst wel 
weer de kersverse enorme HAAN die in al z’n roestigheid is verschenen op de rotonde 
vlakbij het Retailcentrum – Venloseweg. Geef ons zo’n haan! Desnoods een mislukte 
Donderbergse kip of uilskuiken. Zou niet kunnen  want dan moet die boom weg die 
middenin staat en dat willen we niet. Zou dàt de reden zijn van die blijvende saaiheid?  

En dan het Cruyffcourt en Gotcha. Zal mij een zorg wezen hoor ik u al zeggen,  want 
sinds Gotcha van de Donderbergweg is verplaatst is het voor velen een ver van m’n 
bed dingetje geworden vrees ik. En er was nóg een opmerkelijk verschil toen Gotcha 
aan de Donderbergweg stond: er stond een HEK omheen.  

Of ben ik nou gek? Ik Google het even en vind geen oude afbeeldingen. Wellicht wordt 
dit alles getriggerd door de huidige wanorde. Een verlangen naar een hek eromheen.  

Dagboek van een Donderberger 2 



98 
 

 
 
 

Waarde wijkgenoten. Als ik deel 1 van deze serie opnieuw lees in het vers uitgekomen 
Wijkblad nummer 119, sla ik achterover hoe dit soort stukjes achter de feiten 
aanhobbelt. Maar ja dat komt omdat de waan van de dag en de tijdgeest altijd sneller 
zijn. Alles waar je over schrijft is al achterhaald. 

Die ondergrondse containers bij de flats b.v. Nou dat ging dus mooi niet door. De rook 
van het plaatsen sloeg er nog vanaf, toen we alweer een brief van Wonen Zuid kregen 
dat de gemeente ze had afgekeurd en dat ze voorlopig niet gebruikt werden. HA dacht 
de bewonersgroep van deze flats: dan kunnen ze ook nog verplaatst worden want de 
“meeste mensen vinden deze plek maar niks”. Nou mooi niet natuurlijk. Er volgde 
bekende radiostiltes tot afgelopen weekend er opeens actie was en er met groot 
materieel iets aan de dingen werd vervangen. Op naar de brief waarin staat dat we ze 
nu echt gaan gebruiken. We volgen het met spanning. 

Net zoals de verrichtingen van de firma die de rotonde beheert 
Donderbergweg/Koninginnelaan, toen deze pas in elkaar werd gereden. Nou een 
beetje herstel en verder gebeurt er nog immer niks en blijft het de meest saaie 
rotonde in heel Midden-Limburg, overdreven gesteld. Het kan ook anders, bewijst wel 
weer de kersverse enorme HAAN die in al z’n roestigheid is verschenen op de rotonde 
vlakbij het Retailcentrum – Venloseweg. Geef ons zo’n haan! Desnoods een mislukte 
Donderbergse kip of uilskuiken. Zou niet kunnen  want dan moet die boom weg die 
middenin staat en dat willen we niet. Zou dàt de reden zijn van die blijvende saaiheid?  

En dan het Cruyffcourt en Gotcha. Zal mij een zorg wezen hoor ik u al zeggen,  want 
sinds Gotcha van de Donderbergweg is verplaatst is het voor velen een ver van m’n 
bed dingetje geworden vrees ik. En er was nóg een opmerkelijk verschil toen Gotcha 
aan de Donderbergweg stond: er stond een HEK omheen.  

Of ben ik nou gek? Ik Google het even en vind geen oude afbeeldingen. Wellicht wordt 
dit alles getriggerd door de huidige wanorde. Een verlangen naar een hek eromheen.  

Dagboek van een Donderberger 2 

9 
 

Wat is het geval? 

Toen het rode gebouw was verplaatst, kwam er later in zijn kielzog dat Cruyffcourt. Dit 
tot groot genoegen van de Donderbergse sportende jeugd. Ik was in die tijd ok nog bij 
die overleggen daarover en wat opviel was de grondige degelijke aanpak van de Cruyff-
foundation – niets werd aan het toeval overgelaten. Behalve… zo blijkt nu een paar 
jaar later nog steeds: een degelijk onderhouds- en toezichtteam die alle facetten 
daarvan in zich verenigd: professionals en vrijwilligers samen in iets wat nooit mis kan 
gaan. Nou vergeet het. Intussen gaat het op vele fronten mis en er wordt meer op het 
dak van Gotcha gespeeld als ergens anders, ruiten ingegooid, brommers in de fik 
gestoken etc. Excuses als het niet helemaal klopt wat ik hier schrijf, ik roep ook maar 
wat als toevallig in de buurt (be)woner. Ik pretendeer geen onderzoeksjournalistiek. 
Nou schrijf dan beter maar niks hoor ik u al. Nou dat weet ik zo net nog niet. 

Vanavond zou er in de Donderie een bijeenkomst zijn om met de gemeente de situatie 
te bespreken. Gaat het niet door omdat niet iedereen erbij kan zijn. Hallo jongens het 
brandt! Of beter gezegd nog nèt niet! 

Tot slot: boy wat vind ik die bakken met planten langs de Donderbergweg mooi. Steeds 
valt me er weer iets nieuws in op en ja ze zullen hier en daar wel uitzicht benemend 
zijn op hoeken en zo… Altijd wat. Ik vind ze prachtig. Punt.            ©  Hans 
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Popsongs uit de jaren 60, 70 en 80, dat is dit najaar het nieuwe project van het 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor.  
Onvergetelijke toppers, zoals Leonard Cohen’s Halleluja, John Denver’s Country 
Roads, en de Sound of Silence van Simon & Garfunkel, zullen dan te horen zijn.  
Heb je de succesvolle gratis koorscholing gemist? Hier is een nieuwe kans om alsnog je 
stem te laten horen. Meezingen in een koor is op zich al een bijzondere belevenis.  
En daarbij dan ook nog eens begeleid worden door een pop band, en met publiek dat 
wordt uitgenodigd mee te doen? Unieker kan niet.  
 
Jij als projectzanger en andere nieuwe koorleden, aangevuld met een aantal ervaren 
KRM’ers, worden klaargestoomd voor een concert in de Popzaal van de ECI 
Cultuurfabriek op 23 november om 15.00 uur.  
Acht oefenbijeenkomsten gaan aan ‘Top of the Pops’ vooraf, op dinsdag 8, 15, 22 en 
29 oktober en op 5, 12 en 19 november 2019, van 19.00 tot 20.00 uur in  
Café-zaal De Ster, Raadhuisstraat 13, Roermond.  
Na een stemoefening volgt de onderverdeling: tenoren aan de ene kant, baritons en 
bassen aan de andere. Heb je nooit gezongen of kun je geen noot lezen? Geen 
probleem: we hebben de muziek digitaal beschikbaar zodat je thuis kunt oefenen! 
Wil je als projectzanger deelnemen aan deze bijzondere muzikale gebeurtenis, met 
goed zingbare nummers, zoals bovengenoemde toppers, laat deze kans dan niet lopen 
en meld je aan op  popsongs.roermond@gmail.com.  
Meer info: www.roermonds-mannenkoor.nl   
 
En op 23 november a.s. zijn vrouwen natuurlijk welkom om hun partner te steunen 
met luisteren en meezingen. 
 

 

 

Ook Top of the Pops bij KRM 
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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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Zaterdag 24 augustus is alweer voor de 8e keer, de gezellige 
Componistenbraderie georganiseerd op de Beethovenstraat in de 

Componistenbuurt. 

De straat werd weer omgetoverd tot een gezellige marktplaats! 
Bewoners en marktverkopers hebben weer gezorgd dat op deze gezellige markt 
een overvloed aan lekker eten en leuke spullen aanwezig waren! 
 
 

 

 

 

 

 
Op het terrein t.o. de Trommel  waren diverse kinderattracties aanwezig, 
waaronder een mobiele ballenbak, een draaimolentje en zelfs een politiemotor 
ontbrak niet.  
Kortom: er was voor iedereen wel iets te vinden! 
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Bij de Woonkamer van de Buurt was een  gezellig terras ingericht waar men terecht 
kon voor lekkere broodjes, koffie, thee en frisdrank. Er kon hier tevens een ritje in een 
heus treintje door de buurt worden gemaakt.  
Het was een geslaagd dag  en de bezoekers  vonden dit een evenement dat de buurt 
nodig heeft en hopen op een vervolg in 2020!! 
De organisatie bedankt de vrijwilligers van het  
bewonersoverleg Componistenbuurt en de  
Woonkamer v/d Buurt voor hun geweldige inzet.  
Op deze prachtige dag zouden de kinderattracties niet  
te realiseren zijn geweest zonder de financiële bijdrage  
van Kleur je Wijk!! 
 
© bert pansters 
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Ben jij al in Moeders keuken geweest? 
 

Centrale plek 
De keuken is het hart van Maximina, een plek waar samen gekookt en gegeten 
wordt. Een keuken waar heerlijke kruidige gerechten uit India, Suriname, 
Somalie, Eritrea en uit nog veel meer landen wordt bereid. Deze keuken 
verbindt verschillende culturen maakt de deelnemers bekend met een andere 
manier van koken en andere recepten.  
 

De buurtkeuken 
De keuken van Maximina is ook een keuken voor de buurt. Een keuken waar 
ook de Ontmoetingsruimte van de Donderie gebruik van maakt om samen soep 
te bereiden en de kinderen van de Vincent van Goighschool hebben gekookt. 
Ook andere groepen van de Donderberg kunnen in de keuken koken, samen 
met de vrouwen van Maximina. Op die manier leren wel elkaar streeds beter 
kennen.  
 

Moeders Keuken  
Al bijna een jaar is er nu ook “Moeders Keuken”.Een nieuwe concept waarin 
vrouwen hun dagelijkse gerechten delen met de buurt. Het is als het ware 
aanschuiven bij een vriend, familielid en of buur voor een bedrag van 5 euro. 
Op de website van Maximina, www.maximina.nl is meer informatie te vinden en 
kun je je aanmelden. Ook bij dit eetcafe zijn mannen welkom.  
We zien je graag bij “Moeders Keuken”op 3 oktober, 1 november en/of 6 
december.     
Tot in het volgende wijkblad, 
Ibtissam Sallah 
 

  

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. 

Moeders Keuken …….. 
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ook de Ontmoetingsruimte van de Donderie gebruik van maakt om samen soep 
te bereiden en de kinderen van de Vincent van Goighschool hebben gekookt. 
Ook andere groepen van de Donderberg kunnen in de keuken koken, samen 
met de vrouwen van Maximina. Op die manier leren wel elkaar streeds beter 
kennen.  
 

Moeders Keuken  
Al bijna een jaar is er nu ook “Moeders Keuken”.Een nieuwe concept waarin 
vrouwen hun dagelijkse gerechten delen met de buurt. Het is als het ware 
aanschuiven bij een vriend, familielid en of buur voor een bedrag van 5 euro. 
Op de website van Maximina, www.maximina.nl is meer informatie te vinden en 
kun je je aanmelden. Ook bij dit eetcafe zijn mannen welkom.  
We zien je graag bij “Moeders Keuken”op 3 oktober, 1 november en/of 6 
december.     
Tot in het volgende wijkblad, 
Ibtissam Sallah 
 

  

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. 

Moeders Keuken …….. 
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Maak kennis met het wijkteam:
‘Toezicht op straat zodat het 
fijn is om in de wijk te wonen’

Jos Meeuws en Marco Heijnemans 
zijn de wijkboa’s die actief zijn op 
de Donderberg en Hoogvonderen. 
Ze maken deel uit van het wijkteam 
Donderberg en zijn vanuit Stads-
toezicht het eerste aanspreekpunt 
voor inwoners van onze wijk. Zij 
houden toezicht op straat zodat 
mensen zich veilig voelen en het fijn 
is om op de Donderberg te wonen.

Beide boa’s zijn het gezicht van 
Stadstoezicht in de wijk. Zo zijn ze bij 
bewonersoverleggen aanwezig en 
maken ze zeer regelmatig een rond-
gang door de wijk. Ook zijn ze samen 
met de collega’s van politie iedere 
maandagmiddag te vinden in de 
Donderie voor het inloopspreekuur.

Ogen en oren van de wijk
Jos en Marco worden regelmatig aan- 
gesproken door inwoners met klachten 
of opmerkingen. “Buurtbewoners zijn 
voor ons de ogen en oren in de wijk. 
Zij weten vaak precies wat er speelt. 

Wanneer iemand iets meldt, dan 
kunnen wij daarop inspelen. Als boa 
treden we op tegen overlastsituaties. 
We kunnen bijvoorbeeld een boete 
geven bij hinderlijk parkeergedrag of 
los lopende honden. Uiteraard gaan 
we liever eerst een goed gesprek aan.  
Iemand uitleggen wat hij of zij fout 
doet werkt veel beter dan meteen 
een boete uitdelen. Dus we handhaven 
waar nodig en waarschuwen waar 
kan.”

Extra aandacht
De medewerkers van Stadstoezicht 
spelen in op situaties die door veel 
mensen als hinderlijk of overlast 
worden ervaren. “De komende periode 
zullen we extra aandacht geven aan 
loslopende honden. Dit komt doordat 
er verschillende incidenten zijn 
geweest.” 

Inloopspreekuur in de Donderie
Heeft u een vraag voor Stadstoezicht? 
Of wilt u een melding doen? Dat kan 
tijdens het inloopspreekuur in de 
Donderie, iedere maandagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Kan het 
niet wachten of komt het tijdstip u niet 
uit? Dan kunt u ook een melding doen 
bij Stadstoezicht. telefoonnummer: 
(0475) 35 91 01. Of per mail op 
stadstoezicht@roermond.nl 
Kijk voor de openingstijden van de 
afdeling Stadstoezicht op
www.roermond.nl/stadstoezicht.

Jos (l) en Marco in gesprek.
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Toen de boot met 12.500 passagiers 
aan boord uit Jakarta vertrok, was 
hij enorm onder de indruk van de 
immens grote oceaan, de streep die 
de boot achterliet en het water dat in 
de verte de horizon leek te raken. 
Zeven jaar was hij en op weg met zijn 
familie naar een land ver weg, 
genaamd Nederland. Het was het jaar 
1951, de oorlog rond een zelfstandig 
Indonesië was voorbij. 

De heer Sarkol blikt terug op die tijd 
dat hij zijn geboorteland voorgoed 
verliet. Hij vertelt erover en weet zich 
daarbij haast ieder detail feilloos te 
herinneren. Zijn levensverhaal komt tot 
bloei. Over de reis die begon in Soera-
baja en via Jakarta naar Rotterdam 
leidde. Ze waren ruim een maand 
onderweg. De boot zat vol met KNIL-

soldaten en hun familieleden. Zijn 
vader was één van die soldaten. 
Onderweg hoorden we dat de KNIL-
soldaten werden ontslagen. In Neder-
land kwamen ze terecht in kamp 
Westerbork, waar ze als asielzoekers 
werden opgevangen. Daarna gingen 
ze door naar Geleen. Kort daarna 
kwamen ze in Montfort terecht. Hier 
ging de heer Sarkol naar de basis-
school en groeide hij op in een gezin 
met twaalf kinderen. Nederland werd 
zijn nieuw vaderland. “In zo’n groot 
gezin was het geen vetpot, maar we 
hebben er het beste van gemaakt”, 
herinnert hij zich.

Nonnen in het Laurentiusziekenhuis
Hij heeft een zeer bewogen leven 
achter de rug. Zo was hij ruim veertig 
jaar werkzaam in de zorg. Hij werkte 

“Het was geen vetpot, maar we 
hebben er het beste van gemaakt”
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als verpleegkundige en nachtverpleger 
bij verschillende organisaties. Zoals in 
de jaren 70 bij het Laurentiuszieken-
huis, dat toen nog werd geleid door de 
nonnen. Daar werkte ook zijn vrouw. 
Tien jaar lang werkten ze samen in het 
ziekenhuis. “Een erg mooie tijd was 
dat”, herinnert de heer Sarkol zich: 
“Toen heb ik Roermond opgebouwd 
zien worden. Ook de Donderberg. Er 
was nog niet veel. We kwamen hier 
wel eens met de ambulance.“ 
 
Als ik er dan nog maar ben
Later ging hij werken in een sanato-
rium en een bejaardentehuis in Zuid-
Limburg. Daar heeft hij als nachtver-
pleger bijzondere en indrukwekkende 
herinneringen aan overgehouden. 
“Zoals die keer dat ik met een jonge 
collega onze ronde liep. We klopten 
aan op de deur van de kamer van een 
oude vrouw. Er hing een bedompte 
sfeer. Ze zat daar op haar bed en 
klemde een witte zakdoek stevig in 
haar rechterhand. Ik vroeg haar hoe 
het ging en of ze niet kon slapen. Ze 
reageerde niet, ze keek niet eens op. 
Uiteindelijk hebben we toch een beetje 
uit haar weten te krijgen. Het bleek dat 
ze zich erg eenzaam voelde, vooral 
’s-nachts wanneer het rustig was. Ze 
kreeg overdag ook nauwelijks bezoek. 
Dat maakte haar leefwereld klein. 
Uiteindelijk hebben we haar in bed 
weten te leggen en vond ze het fijn dat 
we haar toestopten. We wensten haar 
welterusten en zeiden tot morgen. 
Waarop zij antwoordde. Als ik er dan 
nog maar ben. Die opmerking hakte er 
bij mij maar zeker bij mijn jonge 
collega enorm in. Het besef dat het 
leven zomaar afgelopen kan zijn. 
En de eenzaamheid waarmee oude 

mensen vaak worstelen. We moesten 
allebei even op adem komen.“ 

Onderdeel van de cultuur
Eenzaamheid is een thema dat van 
alle tijden is. Ook nu herkent de heer 
Sarkol veel eenzaamheid om zich 
heen. “Op de Donderberg zijn er 
mensen die zich eenzaam voelen. 
Dat zie je als mensen nog nauwelijks 
buiten komen en ze geen bezoek meer 
ontvangen.” Zelf probeert hij eenzaam-
heid te doorbreken. Hij bezoekt vaak 
familie of krijgt zelf bezoek. Ook zijn 
zoon woont in de buurt. Hij gaat ook 
nog steeds regelmatig op vakantie 
naar zijn geboortedorpje op de Moluk-
ken. Daar heeft hij veel familie wonen. 

Nu heeft hij in zijn woonkamer acht 
vishengels klaarliggen om mee te 
nemen. “Samen vissen is een onder-
deel van onze cultuur, en is in mijn 
geboortedorp ook van levensbelang. 
Een vis vangen om op te kunnen eten.” 

De heer Sarkol kan nog uren door-
praten over zijn bewogen leven en zijn 
herinneringen. Als luisteraar hang je 
aan de lippen van een boeiend prater. 
Dat maakt hem een markante man 
boordevol prachtige en beeldende 
verhalen.
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Nieuwe uitstraling voor Gotcha
Het staat nu dan toch echt te gebeuren. 
Een lang vervlogen droom van Fiel 
Schelfhout en vele buurtbewoners 
gaat dan eindelijk in vervulling. De 
gevelbekleding voor jongerencentrum 
Gotcha wordt geprint en geplaatst. 
Gotcha krijgt een frisse en nieuwe 
uitstraling.

Fiel Schelfhout begon zo’n vier jaar 
geleden aan het project om het 
knalrode gebouw van Gotcha een 
andere uitstraling te geven. “Het idee 
daarbij was om jongeren de platen te 
laten kleuren, zodat er een kleuren-
palet op het gebouw te zien zou zijn. 
Dit bleek niet haalbaar”, blikt Fiel terug. 
Toen kwam Euramax het project 
omarmen. Het Roermondse bedrijf 
heeft een techniek ontwikkeld om op 
aluminium te printen en zo complete 
gevels te kunnen bedrukken. Dan is 
ook the sky the limit, dacht Fiel. 
“We zijn met de jongeren aan de slag 
gegaan om een ontwerp te maken 
geïnspireerd op de kleuren van de 
bomen in alle seizoenen. Ook wilden 
we de activiteiten die binnen gebeuren 

buiten zichtbaar maken. En bij dat 
alles moest er uiteraard ook een 
eerbetoon aan Johan Cruijff zijn”, 
vertelt Fiel enthousiast. 

“Mensen moeten geboeid worden door 
het gebouw. Het ontwerp is aan iedere 
kant van het gebouw weer anders. 
Mijn dochter Daphne is grafisch 
ontwerpster en heeft alle ideeën 
uitgewerkt. Het ontwerp is door de 
welstandscommissie erg enthousiast 
ontvangen. We gaan nu met Euramax  
aan de slag om de platen te drukken. 
Daarna worden ze geplaatst”. 

Fiel is erg blij met de betrokkenheid en 
financiële bijdrages van organisaties 
en bedrijven. “Dit was niet mogelijk 
geweest zonder de bijdrage van Kleur 
je Wijk, de Vliegeniersbuurt, Euramax, 
Rockwool, Rabobank en Bo-rent. 
Verder hebben tal van organisaties 
een bijdrage gedaan.”

De komende tijd zullen de ontwikke-
lingen te volgen zijn op de facebook-
pagina van @donderbergroermond.
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Hij zat al aan zijn tweede kopje koffie, keek elke minuut op zijn horloge. 
Tien uur hadden we toch afgesproken, voor de zoveelste keer keek hij in zijn telefoon 
om te zien of 10.00 uur klopte en of hij in het goede café zat. 
Oké het was pas vijf over tien en hij had voor de veiligheid een trein eerder genomen, 
hij zat hier al vanaf 9.00 uur. 
Tot tien uur kroop de tijd voorbij maar nu leek de tijd te vliegen, mijn God, al 10.10 
uur en nog steeds geen Rosa. 
Hij was het wel gewend hoor, wachten op Rosa, ze kwam altijd overal te laat. 
Een hele vervelende gewoonte van haar, maar daar wilde hij nu niet aan denken. 
Geen verwijten, oh absoluut niet, hij kreeg nu de kans om het goed te maken en daar 
wilde hij alles voor doen. Zoveel fouten gemaakt in het verleden, zoveel mensen pijn 
gedaan, zoveel spijt. Hij zou maar wat graag de tijd terugdraaien, maar dat gaat nu 
eenmaal niet, we hebben alleen vandaag en de toekomst. Verleden is enkel 
herinnering en – in zijn geval - veel nare, ellendige herinneringen. Hoe het toch zover 
had kunnen komen; hij kon zijn vader wel de schuld geven, die was ook altijd 
stomdronken en daarbij tegenover vrouw en kinderen erg agressief. Dat had hij 
gelukkig niet gedaan, hij had nooit vrouw en kinderen geslagen, maar hij had ze wel 
volledig in de steek gelaten. 
Een vader van niks was hij geweest, hij zoop als een tempelier, een krat bier, fles wijn 
en fles whisky op één dag daar draaide hij zijn hand niet meer voor om. 
Rosa, die eindeloos veel geduld met hem had, heeft hem uiteindelijk de deur uitgezet 
omdat het echt niet meer ging. 
Lange tijd leidde hij een zwervend bestaan tussen andere dronkaards. De hele dag 
waren ze bezig blikjes bier, flessen wijn of wat dan ook met alcohol te scoren, drinken 
tot ze erbij neer vielen. Besef van tijd en werkelijkheid was er al lang niet meer.  Tot 
hij op een dag wakker werd in het ziekenhuis, op de intensive care. Een soldaat van 
het Leger des Heils had hem gevonden ergens tussen de viezigheid in de goot, meer 
dood dan levend.  
Dat was voor hem het keerpunt geweest, met enorm veel doorzettingsvermogen en 
onvoorwaardelijke hulp van het Leger des Heils kreeg hij langzaam maar zeker zijn 
leven weer op de rails.  
Hij heeft nu zijn eigen appartement, werkt als vrijwilliger bij het Leger des Heils en 
drinkt al ruim vijf jaar geen druppel meer. 
Vorige week had hij al zijn moed bij elkaar geraapt en contact opgenomen met zijn 
vrouw Rosa. Hij was zo zenuwachtig geweest dat hij, toen ze met haar mooie en nog 
steeds vertrouwde stem de telefoon beantwoordde, “met Rosa de Vries”  
geen woord kon uitbrengen. Hij dacht alleen “oh ze heeft mijn naam aangehouden” 
en kon niks anders dan zuchten. 
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eenmaal niet, we hebben alleen vandaag en de toekomst. Verleden is enkel 
herinnering en – in zijn geval - veel nare, ellendige herinneringen. Hoe het toch zover 
had kunnen komen; hij kon zijn vader wel de schuld geven, die was ook altijd 
stomdronken en daarbij tegenover vrouw en kinderen erg agressief. Dat had hij 
gelukkig niet gedaan, hij had nooit vrouw en kinderen geslagen, maar hij had ze wel 
volledig in de steek gelaten. 
Een vader van niks was hij geweest, hij zoop als een tempelier, een krat bier, fles wijn 
en fles whisky op één dag daar draaide hij zijn hand niet meer voor om. 
Rosa, die eindeloos veel geduld met hem had, heeft hem uiteindelijk de deur uitgezet 
omdat het echt niet meer ging. 
Lange tijd leidde hij een zwervend bestaan tussen andere dronkaards. De hele dag 
waren ze bezig blikjes bier, flessen wijn of wat dan ook met alcohol te scoren, drinken 
tot ze erbij neer vielen. Besef van tijd en werkelijkheid was er al lang niet meer.  Tot 
hij op een dag wakker werd in het ziekenhuis, op de intensive care. Een soldaat van 
het Leger des Heils had hem gevonden ergens tussen de viezigheid in de goot, meer 
dood dan levend.  
Dat was voor hem het keerpunt geweest, met enorm veel doorzettingsvermogen en 
onvoorwaardelijke hulp van het Leger des Heils kreeg hij langzaam maar zeker zijn 
leven weer op de rails.  
Hij heeft nu zijn eigen appartement, werkt als vrijwilliger bij het Leger des Heils en 
drinkt al ruim vijf jaar geen druppel meer. 
Vorige week had hij al zijn moed bij elkaar geraapt en contact opgenomen met zijn 
vrouw Rosa. Hij was zo zenuwachtig geweest dat hij, toen ze met haar mooie en nog 
steeds vertrouwde stem de telefoon beantwoordde, “met Rosa de Vries”  
geen woord kon uitbrengen. Hij dacht alleen “oh ze heeft mijn naam aangehouden” 
en kon niks anders dan zuchten. 

22 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D E   T IJ D 
 

Hij zat al aan zijn tweede kopje koffie, keek elke minuut op zijn horloge. 
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Rosa zei nog eens “hallo, met wie spreek ik, Arnold ben jij dat jongen.?” 
Dat ze jongen zei, zo hartelijk en liefdevol, deed hem een wereld van goed. 
Hij vatte moed om te praten en haar te vragen of ze een afspraak konden maken. 
En daarom zat hij hier in het café waar ze vroeger vaak kwamen, aan zijn inmiddels 
derde kopje koffie. Hij keek zo’n beetje elke twee seconden op zijn horloge, bijna 
half elf. En dan eindelijk gaat de deur open, “ze is niks verandert” denkt hij “ze is nog 
altijd even mooi.”  Zij denkt “wat ziet hij er goed uit, dat is weer mijn oude Arnold 
zoals ik hem heb leren kennen.”  
Het hoeft geen betoog dat dit korte verhaal een happy end heeft. Rosa en Arnold 
gingen het weer samen proberen, ze hielden nog steeds zielsveel van elkaar en de 
liefde, de liefde overwint alles. 
“Maar hoe moet dat nu met de kinderen” vraagt Arnold “zullen die mij ooit kunnen 
vergeven.” 
“Ach jongen gun ze de tijd dan komt het vast goed.” 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

De tijd die alle wonden heelt 
De tijd die ons soms parten speelt 

Hij vliegt en kruipt 
Hij dartelt en sluipt 

Oma zei: “met tijd en vlijt 
Geraakt ge wijd 

Neem uw tijd te baat 
Te vroeg is beter dan te laat” 

“Geneet van ut laeve zeet ut leed 
D’n tied geit snel, vergaet det neet” 
Zoveel wijze spreuken zijn geweid 

Aan ons vadertje tijd 
Wanneer is die tijd eigenlijk begonnen 

Bij de oerknal, of toen Eva in de appel beet 
De mens heeft de tijd zelf verzonnen 

Geen sterveling die nu nog weet 
Wie het eerst op de startknop heeft gedrukt 

Maar het was, zeg zelf, een meesterzet 
Want sindsdien wordt de dag geplukt 

Dus lieve mensen opgelet 
Carpe Diem, Tempus Fugit 

En als het even tegenzit 
Dan geef ik oma’s wijze raad 

Je zult zien dat met de tijd, alles overgaat 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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08 oktober 2019 
Workshop voor besturen  
  
In deze workshop komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
▪ wat moet een bestuur doen, wat 

moet u echt goed regelen;  
(statuten, rooster van aftreden etc.)  

▪ hoe kunt u als bestuur het werk 
anders organiseren zodat u niet 
overloopt door het werk, en ook 
opvolgers kunt vinden;  

▪ welke organisatievorm past bij uw 
bestuur?  

Het heeft de voorkeur dat er van elke 
organisatie 2 bestuursleden deelnemen.  
 Datum workshop: 8 oktober   
Tijdstip: 19.00-21.00 uur 
Inschrijven: tot en met woensdag 
2 oktober 2019. 
___________________________________ 
Voor deze workshops kunt u zich 
aanmelden via VCR@welkom.nu o.v.v. 
 uw naam, de organisatie waar u 
vrijwilligerswerk doet, uw  
telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Cursuslocatie voor alle workshops: 
Wijkgebouw Donderie, Donderbergweg 47, 
Roermond. 
___________________________________ 
  

22 oktober 2019 
Grenzen aangeven  
  
In het vrijwilligerswerk wordt het 
aangeven van grenzen als lastig ervaren. 
Tijdens deze training leert u om uw 
eigen grenzen aan te geven, aan 
anderen uw wensen duidelijk te maken 
en op een goede manier ‘nee’ te zeggen. 
Deze training wordt afgewisseld met 
informatie en oefeningen. 
Datum training: 22 oktober  
Tijdstip: 19.00-21.00 uur 
Inschrijven: tot en met woensdag  
16 oktober 2019.  
 26 november 2019 
Stress…wat doe je ermee? 

Stress kan optreden door veranderingen 
in leefsituaties, door conflicten, door 
drukte op het (vrijwilligers)werk, maar 
ook de drukte van alledag. Herkent u uw 
eigen stresspatroon? Wat doet u 
ermee? 
In deze workshop proberen we inzicht te 
geven in verschillende manieren om met 
stress om te gaan.  
Datum workshop: 26 november 2019   
Tijdstip: 14.00-16.00 uur 
Inschrijven: tot en met woensdag  
20 november 2019.  
  

 

Cursusaanbod VCR najaar 2019 
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Taalles Nederlands  
                                                           Het leren spreken van de Nederlandse taal is een 

belangrijke voorwaarde om onderdeel te worden 
van de Nederlandse samenleving. De taal maakt 
het mogelijk een gesprek aan te gaan met uw 
buren, de dokter en de groenteboer en maakt 

                                                           een verbinding tussen uw wereld en daarbuiten. 
Hoe fijn zou het zijn als de woorden die u rondom 
u heen op posters of in folders ziet een betekenis 
voor u hebben en te weten wat er staat. Kom 
daarvoor naar de Nederlandse les. Die zorgt niet 
alleen voor taalkennis, maar ook voor 
zelfvertrouwen en contacten. In de taalles oefent 
u samen met anderen het Nederlands door te 
praten over dagelijkse zaken, stapje voor stapje. 

De taalactiviteiten van Wel.kom vinden plaats in de onderstaande locaties: 

De Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14  
Wijkgebouw Tegelarijveld, Schepen van Hertefeltstraat 26a  
De Donderie, Donderbergweg 47-49  
In de Sterrenberg, Lunastraat 1 
Wijkcentrum ’t Trefpunt, Javastraat 31  
Basisschool De Zonnewijzer, Hendriklaan 86  
Basisschool ‘t Mozaïek, Surinamestraat 2  
Basisschool Vincent van Goghschool, Donderbergweg 43 
 

                                                         Voor meer informatie of aanmelding, kunt u 
contact opnemen via  

                                                        telefoonnummer: 0475 345135 of per e-mail 
Taalactiviteitenroermond@welkom.nu 

 
Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om onderdeel te 
worden van de Nederlandse samenleving. De taal maakt het mogelijk een gesprek 
aan te gaan met uw buren, de dokter en de groenteboer en maakt 
een verbinding tussen uw wereld en daarbuiten. Hoe fijn zou het zijn als de 
woorden die u rondom u heen op posters of in folders ziet een betekenis voor u 
hebben en te weten wat er staat. Kom daarvoor naar de Nederlandse les. Die zorgt 
niet alleen voor taalkennis, maar ook voor zelfvertrouwen en contacten. In de 
taalles oefent u samen met anderen het Nederlands door te praten over dagelijkse 
zaken, stapje voor stapje. 
 

De taalactiviteiten van Wel.kom vinden plaats in de onderstaande locaties: 

De Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14  
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En wel van de Olieslagersstraat op de Donderberg, naar het station. Wat is  
daar spectaculair aan zou je zeggen? Klopt, tenzij je op 1 of andere manier wat 
gehandicapt bent, zoals ik.  
Dan is een dik half uur lopen erheen opeens niet meer vanzelfsprekend. Kan 
het wel weer worden als op zondagmorgen blijkt dat geen enkel taxibedrijf om 
8 uur 15 mij wil komen halen. Over service gesproken. En nee ik heb nog niks 
geregeld via de WMO. Ja, ga ik doen (!!) En ik ben niet zo’n vrager van huis uit, 
dus alle vrienden en bekenden die ik kan bellen om me even te brengen, bel ik 
dus niet. Maar: op zeker moment, de briljante oplossing: ik ga gewoon met de 
scootmobiel naar het station en zet hem tussen de fietsen in de gratis open 
rijwielstalling, aan een ketting. Nee betaald wegzetten in de stalling doen ze 
ook niet meer. En nee met de scoot de trein in is voor een beginnend scooter 
als ik ook nog een brug te ver. Maar ’s nachts tevoren bedacht ik opeens: “stel 
er duikt nèt op het moment dat ik hem wegzet een stationschef op en die zegt: 
“meneer wat gaan we doen?? ’’ Want ik schat, het mag niet. Dan sta je daar 
met je scoot onder je arm en dan?  
 
 
 
 
                                             
 
 
Dus… Ik denk: f…. it! ik ga “gewoon” lopen, ze kunnen me wat, ik kom er heus 
wel. De rugzak aan de linker schouder, niet al te licht, want ik ben scheef naar 
rechts dus dat loopt beter. Mijn dokter wordt gek als ik haar tegenkom, 
bedenk ik nog,  maar ja die kans is op dit uur kleiner dan die stations baas 
ontmoeten. Het werd een heerlijke tocht. Ik verbood mezelf te gaan zitten, 
tenzij ik zo’n schakelkastje tegenkwam  precies op de goede hoogte. En dat 
gebeurde ook, maar …aan de overkant! Gingen we dus niet doen. Het was 
lekker druilerig weer. Je werd er niet echt nat van. Dat werd je overigens wel 
van binnenuit want ‘n extreme hitte van een week hadden we net achter de 
rug, dus je dampte nog flink na. Zoals altijd verbaasde ik me onmiddellijk weer 
over de enorme variatie in de flora tussen de stoeptegels. Gebogen als ik loop 
zie ik namelijk eerst en vooral de grond. Het was schitterend! Oh saaiheid,  
 

Route 
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waar mensen het allemaal hebben weggekrabd of gespoten, ertussenuit. 
Gelukkig doen de meesten dat niet. Een prachtige grote slak met een als een 
escargot zo groot huisje op zijn rug was het eerste echte levende wezen dat 
mijn pad kruiste. Hij herkende mij vast als ook tot de slak-achtigen behorend - 
afdeling mensheid. “Toetoet!” van bekenden bleef uit en de optie om te liften 
schoof ik ook maar terzijde. Ik ging over de Koninginnelaan door de nieuwe 
tunnel dus de trap bij MOVEO was heel verleidelijk om op neer te strijken, 
maar dan kwam ik wellicht niet meer overeind dus laat maar. Wat wel mocht 
was effe neer op die halve bollen bij het gerechtsgebouw. Daar heb ik al meer 
op cruciale momenten gezeten. Op de singel besloot ik voor Wonen Limburg 
rechtsaf te slaan en dan loop je over de parkeerplaats van hen langs het spoor: 
lijkt korter. Ik passeerde twee lege invalideplekken. Was bijna cynisch. Bij het 
station aangekomen stond er gelukkig maar één taxi. Bij meerdere was ik toch 
een beetje ontploft denk ik. Ingecheckt en mezelf op de schouder geklopt. 
Goed gedaan ouwe jongen. Je niet door de gemeente op je kop laten zitten, 
maar je eigen plan trekken. Als je ouder wordt voelt dat als steeds belangrijker.  
Lang leve de zelfredzaamheid / eigenwijzigheid / wärsigheid.  
 

©  Hans 
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Je kunt niet licht van dementie spreken. 
 
In het Alzheimercafé van 7 oktober komt Marianne van Woerden, specialist 
ouderengeneeskunde MET ggz uitleg geven over dementie. Dementie kent 
diverse verschijningsvormen en oorzaken. De diagnose is niet licht te stellen.  
De symptomen verschillen per persoon en in het begin van de ziekte zijn de 
verschijnselen soms heel subtiel. Vaak zijn er geheugenproblemen, maar deze 
hoeven niet altijd aanwezig te zijn. Dementie is méér dan alleen 
geheugenproblemen. Ook zijn er problemen met de dagelijkse handelingen, 
het plannen van je dag, het initiatief en bijvoorbeeld ook taalproblemen. Er zijn 
veel verschillende vormen van dementie. Op deze avond wil Marianne van 
Woerden u meenemen in het bijzondere kennisgebied van oorzaken en 
symptomen van dementie. Iedereen is welkom zonder aanmelding. 
 
Alzheimercafé Roermond 
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond   
Maandag 7 oktober 2019 
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur 

 
Titel : Kenmerken van dementie. 
door: Marianne van Woerden, 
Specialist Ouderengeneeskunde MET ggz 

 
 
 

Voor nadere informatie: Alzheimer Nederland, afdeling Midden Limburg, tel: 
0475 -327432.  K. Spapens of mw. M. de Leeuw. Foto is rechtenvrij te 
gebruiken. 
 
  

Persbericht 
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Oplossing was: Oxford 
 
Winnaar vorige uitgave:  Antoinette Bos  
 
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: 13.30-16.30 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 
 
Donderse Moestuin  
Donderbergweg 32 6043 JH Roermond  
Tel: 06-81318133  
E-mail: info@dondersemoestuin.nl  
Website: www.facebook.com/MoestuinDonderbergNu 
 
 

Gemeente Roermond  
Postbus 900 6040 AX Roermond   
Tel. 14 0475  
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 
 

Okt. 
Do 3 REST/GFT 
DO 3 PLASTIC 
DO 10 REST/GFT 
DO 17 REST/GFT 
DO 17 PLASTIC 
DO 24 REST/GFT 
Vr 25 OUD PAPIER 
Do 31 REST/GFT 
Do 31 PLASTIC 
Nov. 
DO 7 REST/GFT 
Do 14 REST/GFT 
DO 14 PLASTIC 
DO 21 REST/GFT 
DO 28 REST/GFT 
DO 28 PLASTIC 
Vr 29 OUD PAPIER 

Volgende uitgave    
December 

Kopij inleveren t/m    
15 November 

 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 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 
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: woonkamervdbuurt@ziggo.nl  



Terrein langs A73 bouwrijp gemaakt
Het braakliggend terrein langs de A73 
wordt bouwrijp gemaakt voor het 
project Sjtadshaof. Ook de plek die tot 
voor kort ingericht was als tijdelijk 
sportveldje wordt klaar gemaakt voor 
de bouw van woningen. De gemeente 
Roermond heeft het hekwerk wegge-
haald en slaat dit op voor hergebruik 
in de toekomst.

Begin juli is het startsein gegeven voor 
de bouw van de eerste elf woningen in 
het bouwplan. Samen met de toekom-
stige bewoners van deze woningen is 
de eerste bouwhandeling verricht. De 
eerste elf woningen worden gebouwd 
op het zuidelijk deel van het terrein. 
De woningen zullen in het najaar al 
klaar zijn en dan kunnen de eerste 
bewoners er al wonen.

De projectontwikkelaar is nog bezig 
met de planvorming en vergunning-

aanvraag voor woningen in de rest 
van het gebied. Zo wil Jongen Project-
ontwikkeling onder andere 19 energie 
neutrale huurwoningen bouwen. 
De gemeente Roermond moet hierover 
nog een besluit nemen en een 
vergunning afgeven. 

Wilt u meer weten over de 
ontwikkelingen, kijk dan op de website 
www.sjtadshaof.nl 

In heel Limburg zijn er in verschillende 
steden en dorpen professionals 
werkzaam in wijken. Die professionals 
bezoeken een aantal keren per jaar 
één van de wijken. 

Op vrijdag 25 oktober zijn ze te gast 
op de Donderberg. Zo kunnen ze op 

bezoek bij Maximina, DB4ALL, 
basisschool De Kasteeltuin, een nagel
styliste, de weekmarkt, Gotcha en de 
Donderse Moestuin. Maar ze komen 
niet alleen kijken, ze leveren ook een 
kleine tegenprestatie. Zo helpen ze een 
klein beetje mee om de initiatieven een 
symbolisch duwtje in de rug te geven.

Spil on tour op de Donderberg


