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Ons wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Via deze weg willen wij al onze levers een 
hele fijne Kerst en een gelukkig 2020  
wensen. 

Er zullen meteen mensen zijn die zeggen 
het zijn feestdagen …. En dat klopt we 
vieren feest. 

Ik denk dat iedereen wel iets met de maand 
December heeft. Of het nu Kerst, feest of 
misschien wel verdriet is. Samen komen we 
de dagen door. 

We hopen dat jullie het leuk vinden dat we 
besloten hebben om een extra wijkblad in 
December uit te brengen. 

Dus nogmaals bij deze hele fijne dagen en 
zie jullie weer in 2020 xxxx 

 

De redactie. 
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Fijne feestdagen 
 De een zegt Kerstdagen de ander Feestdagen mij maakt het 

niet uit als iedereen maar respect heeft voor de ander. Het 
zijn mooie dagen en daar moeten we van genieten. Ik zou 
iedereen willen vragen ….. kijk eens naar de buren, zijn die 
misschien met die dagen alleen of weet je iemand die eenzaam 
is. Er is toch altijd wel een plek aan tafel. Vergeet niet het 
kan ons allemaal gebeuren …… eenzaamheid maakt geen 
onderscheid maar klopt gewoon aan de deur. Waarom doe je 
niet een keer open en laat eenzaamheid binnen wie het ook is. 
 

Of om met de woorden van Julia te spreken …. 

“wees eens lief” 
© 
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KERST IN AMSTERDAM 
 

In de vroege ochtend van 24 december wandelt oma Riek met haar trouwe labrador 
Luna door het Vondelpark. Het heeft die nacht gevroren en alles ziet er prachtig uit, 
het gras is omgetoverd in een witte deken, op de kale bomen ligt een laagje rijp, het 
water van de vijvers is bevroren, de eendjes hebben hun toevlucht gezocht onder het 
bruggetje waar zich nog geen ijs gevormd heeft. 
Oma Riek ademt de heerlijke koude vrieslucht in en ze geniet met volle teugen van 
het heldere vriesweer, van het prachtige uitzicht, maar vooral en bovenal van de 
stilte. Op zo’n vroege ochtend, de dag voor Kerst is het stil in Amsterdam, oh 
verrukkelijke zaligheid, helemaal stil in hartje Amsterdam. 
Ze dacht “ik wandel nog een extra rondje, het is veel te mooi om al naar huis te 
gaan”. God zij dank nam ze dat besluit want zodoende heeft ze het leven gered van 
een jonge jongen. Op een gegeven moment hoorde ze Luna blaffen, vreemd, want 
haar hond blafte eigenlijk nooit. “Daar moet iets aan de hand zijn” wist ze, dus zo 
snel als haar oude benen haar dragen konden liep ze naar Luna. 
Daar op een bankje vond ze een jonge jongen, spierwit, ijskoud. “Oh God, hij zal toch 
niet bevroren zijn” dacht ze, haar hart stond stil van schrik. 
Zwervers zag ze meer dan haar lief was in Amsterdam, daar niet van, maar zo vroeg 
in de ochtend bij deze vrieskou zijn ze allemaal in de nachtopvang van het Leger des 
Heils.  
De jongen – niet ouder dan 13/14 jaar dacht oma Riek – lag ingepakt in kranten, 
oude jassen en wat versleten dekens. Ze voelde aan het kind en het bewoog een 
beetje, God zij dank dacht Riek hij leeft nog.  Meteen 112 gebeld en in no time kwam 
de hele reddingsoperatie op gang. 
“Waar brengen jullie hem naar toe” vroeg ze aan de broeders van de ambulance 
“naar het OLVG” (het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis) werd gezegd. 
Die middag nam oma Riek de tram naar het OLVG om haar beschermeling te 
bezoeken en te kijken hoe het met hem ging. 
Hij was al wat bijgekomen, warm geworden en hij had flink gegeten, blijkbaar had hij 
een enorme honger. “Verder heeft hij nog niet veel gezegd” zei de zuster, “hij is heel 
angstig en stilletjes”. 
Oma Riek gaat rustig bij hem zitten, vertelt wat over haar hond Luna, dat die hem 
gevonden heeft, dat ze daar blij om is. Langzaam durft de jongen haar in vertrouwen 
te nemen. Hij heet Hans, is 14 jaar en van huis weggelopen. “Maar ik wil niet terug 
naar huis, breng me alsjeblieft niet terug naar huis.” 
Riek begrijpt ook wel dat als je in deze kou weg loopt van huis en op een bankje in 
het Vondelpark gaat liggen dat niet is omdat je de spruitjes moest opeten. 
Zij kent veel mensen, heeft veel contacten en vooral veel good will in Amsterdam. 
Wat dat betreft had Hans door niemand beter gevonden kunnen worden, daarom 
heeft dit verhaal dan ook een gelukkig einde. 
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Voor Hans wordt een pleeggezin gevonden, een hartelijk, warm boerengezin in de 
achterhoek; ver weg van de grote stad, de verleidingen van drank en drugs. 
Hans is helemaal op zijn plek bij deze lieve zorgzame pleegouders en zijn pleeg broers 
en zussen. Hij groeit op tot een lichamelijk en mentaal sterke jonge man. Maakt zijn 
scholing af, vindt een goede baan en – het belangrijkste voor zijn levensgeluk – een 
lieve vriendin. 
Elk jaar op Kerstavond bezoekt hij oma Riek in Amsterdam. Als zij daar dan zit in haar 
kamer bij de Kerstboom, omringd door kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen wordt ze warm van geluk en trots. Steevast vertelt ze het 
verhaal van Jezus in de kou in een kribbe en van onze Hans, in de kou op een bankje 
in het Vondelpark. “En moet je hem nou zien” eindigt ze dan “wat een stoere vent.”  
En elk jaar worden dan hier en daar wat traantjes weggepinkt. 
Oma Riek is op 96 jarige leeftijd in haar slaap overleden. 
Ook dat noem ik een gelukkig einde. 

© Willie de Kubber-Verheijden 
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De Donderberg op weg naar 
2020!

De Donderberg is volop in beweging. 
Dat is ook het afgelopen jaar opnieuw 
duidelijk geworden. Een jaar waarin 
de wijk weer laat zien dat we het 
samen doen. Graag willen we langs 
deze weg iedereen bedanken die zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen aan 
het wonen, leven en werken op de 
Donderberg. Dat zijn niet alleen de 
grote dingen, maar zeker ook de vele 
kleine initiatieven of gebaren. Want 
vaak maken kleine dingen het 
verschil, zonder dat ze voor anderen 
zichtbaar zijn. Zo doen we dat op de 
Donderberg!

We kunnen hier niet alles laten zien 
en beschrijven. Wel enkele bijzondere 
dingen die er het afgelopen jaar 
uitsprongen. 

Jeugd WOP
In 2019 was er een tweede editie 
van het Jeugd WOP. Leerlingen van 
BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en 
Niekée zijn volop aan de slag gegaan 

met de vraag: “Hoe zou jij de Donder-
berg verbeteren? Enkele ideeën zoals 
verbeteringen voor het wonen in de 
flat De Viever en een freerunbaan zijn 
nu opgepakt en worden uitgewerkt. 
Met andere ideeën kunnen nieuwe 
groepjes leerlingen gericht aan de 
slag in een derde editie Jeugd WOP. 

Renovatie woningen
In de Componistenbuurt en op de 
Sterrenberg heeft Wonen Zuid diverse 
woningen gerenoveerd. Zo is de 
buitenkant van woningen opgeknapt 
en is het energielabel verbeterd. 

Ook zijn woningen aan de Lunastraat 
opgeknapt om hier te kunnen wonen 
en werken.

Speelvoorzieningen
Samen met buurtbewoners worden de 
binnen terreintjes achter woningen op 
de Sterrenberg aangepakt. Op de plek 
van enkele terreintjes komen nu speel-
voorzieningen. Buurtbewoners kunnen 
actief mee-denken. Op het Venussplein 
is er al een speelterreintje. Buurtbewo-
ners hebben zelf mee ontworpen. 
De gemeente heeft het uitgevoerd. 
In januari worden bewoners van de 
Castorstraat uitgenodigd voor een 
bijeenkomst en later volgt ook 

Marsstraat. Op initiatief van bewoners 
van de Saturnusstraat worden er 
komend jaar picknickbankjes ge-
plaatst.

Het hart van de wijk
Komend jaar wordt er vanuit de wijk-
ontwikkeling ingezet om initiatieven 
nog meer met elkaar te verbinden. Dit 
moet een plekje krijgen in de Donderie, 
in het hart van de wijk. Uiteraard hoort 
u daar in de loop van 2020 nog het 
nodige over. Een team van nieuwe en 
veelal Donderbergse medewerkers is 
het afgelopen jaar aan de slag gegaan. 
In 2020 zet het team sterker in om 
sociale posities van mensen in de wijk 
te verbeteren. 

De Woon Zorg brigade, weekmarkt, 
ontmoetingsruimte, Cruyff Court 
en Donderse moestuin, zijn al zo’n 
vertrouwde initiatieven dat ze niet 
meer weg te denken zijn. Of wat 
dacht u van Dondersgoed spul dat 
onlangs werd bekroond als beste 
Limburgs initiatief op het gebied 
van armoede en sociale uitsluiting. 
Een dikke proficiat waard.

We wensen iedereen een heel
mooi, warm en bijzonder 2020 toe. 
Een nieuw jaar waarin de 
Donderberg verder gaat 
groeien en bloeien..
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                          Expositie van de tekenles van Chris Dahmen. 

Al vele jaren geeft Chris les aan mensen die al tekenen of willen leren 
tekenen. 

Iedereen staat vrij om zijn eigen interpretatie te tekenen van een onderwerp 
maar wil je hulp is Chris in de buurt om je uitleg te geven. Soms loopt hij 
voorbij en geeft dan ook ongevraagd advies maar het gaat altijd om het 
ontwikkelen van je eigen talent.  

Zo is ook Bianca Lafleur zo’n jaar of 5 geleden begonnen 
met een workshop schminken vandaar tekenen gezien en ja 
ze tekent nog steeds. Soms krijgen ze ook van Chris een 
opdracht of zelfs een gezamenlijke opdracht. Bij een 
opdracht maken ze deze maar wel met hun eigen kleuren 
of streepjes of …………… Maar bij een gezamenlijke opdracht 
werken ze echt samen aan 1 opdracht dan moeten ze ook 
overleggen wat het gaat worden en hoe ze het gaan doen. Zo kan het zijn dat 
ze dan ontdekken dat tekenen met een kroontjes pen best heel mooi is of dat 
heel veel kleuren beter bij hun past. 

Jannie Schwillens kwam ook 5 jaar 
geleden bij Chris erbij via een kennis. 
Zij is meer van het zwart/wit tekenen 
en ook tekenen op een achtergrond 
van bv een krant of leesboek is wel 
grappig. 1 tekening van een dames 
gezicht kwam een vlek op door 

waterschade en dit liet ze gewoon zitten omdat het net leek of er een traan 
op het gezicht van de dame zat. Maar met de gezamenlijke opdracht 
probeert zij ook andere dingen. 
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2 daagse Kerstmarkt 2019 
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     “ZALIGE ONTMOETINGSRUIMTE”… 

 

Nou… De Ontmoetingsruimte  is met Kerst eigenlijk helemaal zichzelf. Want 
de Kerstgedachte is natuurlijk het hele jaar door ons credo. Vrede op aarde, 
iedereen gelijk en welkom. De realiteit is wèl wat weerbarstiger. Maar ook 
dat is met Kerst niet anders. We zijn niet gek. Het is een ideaal 
wat je nooit uit het oog verliest, maar in 
werkelijkheid… Alles draait om de poen. Niet 
anders als in de rest van de wereld. Als de 
subsidiekraan wordt dichtgedraaid, zijn we 
nergens meer. Dus ben je ook altijd vervuld van 
dankbaarheid.  

HOE Kerst wil je het hebben. De mensen die 
dagelijks binnenkomen, de dertig vrijwilligers die de zaak 

draaiend houden incluis (dank!): we zijn niet anders 
dan de rest van de wereld… Vòl tegenstrijdigheden, 

angsten, ziektes en zeerten, eenzaam maar niet 
alleen, onbetrouwbaar, ongeduldig, onoprecht, 
achterdochtig en constant tegen grenzen en 
drempels aanlopend. In onszelf en in onze 
omgeving. De Kerstgedachte is dat we dat alles 
proberen te overstijgen voor die ene keer. In de 

Ontmoetingsruimtegedachte is dat dagelijkse kost. En 
dat lukt soms. En heel vaak ook niet. Maar daar merk je niks van: het 
is elke dag gezellig, we knuffelen elkaar bijna dood en we lachen 
wat af.  

Met de Kerst doe je daarvoor ook je uiterste best: 
met je familie die je normaal geen blik waardig 
gunnen misschien. We steken een lichtje aan of 
een heleboel. Nou ja… Kaarsjes mogen natuurlijk 
niet in die Donderie. Dus loop je constant je eigen 
lichtje van binnen hoog te houden. En de  

 14 
 

  

2 daagse Kerstmarkt 2019 
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verschillen daarmee te slechten. Alleen zo is het vol te houden elke dag weer. 
We zitten tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje.   

En we zijn hier maar even,  op doortocht, Van waar weten we niet en 
waarheen ook niet. Dus wordt het heel tenenkrommend of zaligmakend. 
Laten we er ook in godsnaam niet te zwaar aan tillen. Als we die humor niet 

hadden… Het is de gist in het Kerstbrood en in de 
dagelijkse gang van de Ontmoetingsruimte.  

Welkom lieve mensen van de Donderberg of van 
waar ook. Ook in 2020. Zoals de vogels die wij 
dag in dag uit voeren op het terras van de 
Ontmoetingsruimte. Die hebben eigenlijk ‘n veel 
zwaarder leven dan wij, welbeschouwd. Maar ze 

vliegen en zingen er des te harder door. En eigenlijk 
zijn mensen niet minder mooi dan vogels. Wèl ingewikkelder, 
maar alla! Tenslotte zijn we allemaal op de vlucht. Hoe stoer we ook doen. 
We hebben allemaal een oh zo klein hartje.  

                          WELKOM rare vogels! 
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Wijkblad 
Donderberg 

Correspondentieadres: 
Diana Bolk  Plutolaan 23 
6043 VM   Tel. 06-42625283 
 
E-mail:  wijkbladdonderberg@gmail.com 
IBAN:    NL33 RABO 0124 4413 43 
KvK:      41066268 
 
 

Geachte lezers, 

Zoals jullie zien is dit een speciale uitgave, hierin wilde wij vooral onze 
adverteerders bedanken maar natuurlijk ook U voor het lezen van ons 
wijkblad. Zonder U en de adverteerders is er geen wijkblad.  

Natuurlijk willen wij het wijkblad ook weer in 2020 uitgeven maar dit kan 
niet zonder U hulp. Daarom deze oproep………… 

Weet U iemand die wil adverteren in ons wijkblad.  

Dit zijn onze prijzen per jaar. 

• voor    1/8 pagina    in elke uitgave  € 150,-  
(bv uw visitekaartje)     6,5 x 4,5 cm 

• voor    1/4 pagina    in elke uitgave  € 250,-    6 x 9 cm 
• voor    1/2 pagina    in elke uitgave  € 400,-  13 x 9 cm 
• voor    1/1 pagina    in elke uitgave  € 650,-  13 x 18 cm 

 
• Maar U kunt ook gewoon een sponsor worden (vanaf 100 euro), 

wij zullen dan ruimte voor U vrij houden voor iets wat U dan (wel) 
voor de 15de van de oneven maand aanlevert. 

• Ook is het mogelijk per maand een advertentie in te leveren voor 
meer info 06-42625283 

 

Het wijkblad komt elke 1ste weekend van de even maand uit. 

 

Met vriendelijke groeten de redactie.  
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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) 
 
 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  
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MijnAfvalwijzer.nl 
 

Dec. 
Do 5 REST/GFT 
DO 12 PLASTIC 
DO 12 REST/GFT 
DO 19 REST/GFT 
Vr 27 OUD PAPIER 
ZA 28 REST/GFT 
ZA 28 PLASTIC 
Januari 2020 
DO 2 REST/GFT 
DO 9 REST/GFT 
DO 9 PLASTIC 
DO 9 KERSTBOMEN 
DO 16 REST/GFT 
DO 23 REST/GFT 
DO 23 PLASTIC 
DO 30 REST/GFT 
Vr 31 OUD PAPIER 

Volgende uitgave    
Februari 2020 

Kopij inleveren t/m    
18 Januari 2020 

 

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  
 

Zorgteam gemeente Roermond 
Tel: 0475-359121 / 140475 of per 
mail infozorgteam@roermond.nl 
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