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Ons wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Wat gaat de tijd toch snel. 

Het is alweer 1 jaar geleden dat de nieuwe 
redactie begon. Zoals U kunt zien is onze 
redactie uitgebreid en tellen we nu al 5 
vaste leden. Maar natuurlijk vergeten we 
onze freelancers niet en onze eigen 
kabelkrantje Bert. 

Wat zouden we zijn zonder deze mensen 
en hoe zou het blad er dan uitzien,  zou het 
blad er nog wel zijn !! 

Nee we kunnen niet zonder deze mensen 
maar we kunnen ook niet zonder onze lieve 
trouwe adverteerders en wat dachten jullie 
van het WOP, Wel.kom , de Gemeente onze 
sponsors. En dan krijgen we nog nieuws van 
de scholen, buurten of gewoon info uit de 
wijk. 

Nee zonder al deze mensen was er geen 
Wijkblad Donderberg. Dus bij deze lieve 
mensen allemaal bedankt en op naar 2020 

De redactie. 
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Hoe vaak wordt dit niet gezegd maar op de Donderberg klopt het als een bus. 
Wat zouden we moeten doen zonder al die vrijwilligers die veel betekenen voor 
onze wijk en zich elke dag weer belangeloos inzetten om het op de Donderberg 
leefbaar en gezellig te maken.  
Ze bedenken allerlei dingen om te doen organiseren dagjes of feestjes of gaan 
de straat op en praten met mensen.  
Ze zijn het gezicht en aanspreekpunt van de wijk.  
Maar ook zij weten niet altijd overal een antwoord op maar reken maar dat ze 
dat wel gaan uitzoeken en er op terug komen.  
 
Want samen zijn we sterk !! 
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Samen staan we sterk 
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Steeds meer mensen, heb ik de indruk, kopen hun tuinplantjes gewoon bij de Lidl, of 
Bloomenpietje, Gamma, Praxis, Welkoop, noem het maar op. En niet meer bij de 
gerenommeerde tuincentra als Stox  (gemakshalve gewoon Stox i.p.v. zoals ie eigenlijk 
heet tegenwoordig ‘bijStox’) of Daniëls of Schmitz. Logisch: de prijs, zegt u dan. Ja, 
maar er is wellicht een bijkomende factor die die tuincentra niet in de gaten hebben, 
of wel natuurlijk, ze hebben ons niet nodig, de Duitsers blijven toch wel komen en 
hebben er natuurlijk geen enkel probleem mee: DE ROUTE bedoel ik dan. U snapt vast 
in één keer wat ik bedoel: de verplichte route die je moet lopen 
in die centra. Je kunt nergens of bijna nergens van dat parkoers 
afwijken, je bent verplicht alle afdelingen te genieten. Je hebt 
b.v. helemaal geen dieren, maar je moet tòch langs de konijnen 
en de cavia’s-afdeling inclusief aquariums (heb je ook niet) en 
de ko karpers. Eerlijk is eerlijk: je kunt de struiken, vaste planten en bomen, meestal 
wel mijden: na de eenjarige tuinplantjes scheer je langs de tuingereedschappen, 
vervolgens de krijsende ara, dan de tuinmeubelen (er is hoop dat dat stuk ertussenuit 
gaat vallen want je ziet er nooit veel klandizie) en bij Stox bevindt zich daarachter – 
voor hen die er echt de weg weten - een geheime doorsteek en dan mijd je de dure 
prullaria, de zijdebloemen en de kamerplanten groten deels: pfff je ziet de kassa’s al 
opdoemen, als je tenminste veilig en wel langs het restaurant weet te komen. want zit 

daar ongenadig een kennis, dan dijt de route 
alweer uit. Waar eventuele verborgen 
doorsteken bij de andere centra liggen weet ik 
eigenlijk niet, daar kom ik nog te weinig. Bij Stox 
was er nòg eentje achter de dierenarts, maar 
die is tegenwoordig meestal geblokkeerd. Graag 
uw tips als u het wèl weet op die andere 
plekken, we zullen ze krijgen…. De hoop van de 
tuincentra is natuurlijk dat we, net als bij de 
eerste de beste Action of zo, door die verplichte 
veldtocht, met veel meer dingen naar huis gaan 
als we van plan waren. Kun je van hen uit ook 

wel weer inkomen. Maar toch zouden die lieden van die centra dat eens opnieuw 
moeten overwegen: wat is meer waard, een tevreden klant die gescoord heeft 
waarvoor hij kwam en die nog fris en fruitig aan de kassa staat of eentje die het end in 
de bek heeft op die plek en veel teveel spullen mee naar huis neemt, om bij 
thuiskomst ook nog ’s afgezijkt te worden omdat het allemaal veel te duur is wat je 
meenam. Bovendien: “waar BLEEF je zo lang?” Je ziet dan ook steeds  
 

ROUTE 2 
 

Deze foto van Onbekende 



54 
 

 

Steeds meer mensen, heb ik de indruk, kopen hun tuinplantjes gewoon bij de Lidl, of 
Bloomenpietje, Gamma, Praxis, Welkoop, noem het maar op. En niet meer bij de 
gerenommeerde tuincentra als Stox  (gemakshalve gewoon Stox i.p.v. zoals ie eigenlijk 
heet tegenwoordig ‘bijStox’) of Daniëls of Schmitz. Logisch: de prijs, zegt u dan. Ja, 
maar er is wellicht een bijkomende factor die die tuincentra niet in de gaten hebben, 
of wel natuurlijk, ze hebben ons niet nodig, de Duitsers blijven toch wel komen en 
hebben er natuurlijk geen enkel probleem mee: DE ROUTE bedoel ik dan. U snapt vast 
in één keer wat ik bedoel: de verplichte route die je moet lopen 
in die centra. Je kunt nergens of bijna nergens van dat parkoers 
afwijken, je bent verplicht alle afdelingen te genieten. Je hebt 
b.v. helemaal geen dieren, maar je moet tòch langs de konijnen 
en de cavia’s-afdeling inclusief aquariums (heb je ook niet) en 
de ko karpers. Eerlijk is eerlijk: je kunt de struiken, vaste planten en bomen, meestal 
wel mijden: na de eenjarige tuinplantjes scheer je langs de tuingereedschappen, 
vervolgens de krijsende ara, dan de tuinmeubelen (er is hoop dat dat stuk ertussenuit 
gaat vallen want je ziet er nooit veel klandizie) en bij Stox bevindt zich daarachter – 
voor hen die er echt de weg weten - een geheime doorsteek en dan mijd je de dure 
prullaria, de zijdebloemen en de kamerplanten groten deels: pfff je ziet de kassa’s al 
opdoemen, als je tenminste veilig en wel langs het restaurant weet te komen. want zit 

daar ongenadig een kennis, dan dijt de route 
alweer uit. Waar eventuele verborgen 
doorsteken bij de andere centra liggen weet ik 
eigenlijk niet, daar kom ik nog te weinig. Bij Stox 
was er nòg eentje achter de dierenarts, maar 
die is tegenwoordig meestal geblokkeerd. Graag 
uw tips als u het wèl weet op die andere 
plekken, we zullen ze krijgen…. De hoop van de 
tuincentra is natuurlijk dat we, net als bij de 
eerste de beste Action of zo, door die verplichte 
veldtocht, met veel meer dingen naar huis gaan 
als we van plan waren. Kun je van hen uit ook 

wel weer inkomen. Maar toch zouden die lieden van die centra dat eens opnieuw 
moeten overwegen: wat is meer waard, een tevreden klant die gescoord heeft 
waarvoor hij kwam en die nog fris en fruitig aan de kassa staat of eentje die het end in 
de bek heeft op die plek en veel teveel spullen mee naar huis neemt, om bij 
thuiskomst ook nog ’s afgezijkt te worden omdat het allemaal veel te duur is wat je 
meenam. Bovendien: “waar BLEEF je zo lang?” Je ziet dan ook steeds  
 

ROUTE 2 
 

Deze foto van Onbekende 

5 
 

 

meer mensen die eieren voor hun geld kiezen en die komen gewoon tegendraads naar 
binnen, via de kassa’s dus. Dat mag absoluut niet lijkt me en ze riskeren een felle 
reprimande van de kassadames, want die moeten dat dan weer van de baas.  
Toch verbaas ik me de laatste tijd hoe vaak er niks van gezegd wordt. Toch een nieuwe 
orde? Begint het kwartje te vallen? Zo moest je vroeger ook, op straffe van de dood zo 
ongeveer, alle dingen altijd één voor één op de band zetten.  
Ik maakte wel eens mee dat een hele dure mevrouw dat niet hoefde en ik (goeiekope 
ouwe man) wel: toen was ik om te ploffen! Zonder iets te kopen, loop je de verplichte 
route bij Stox, met gezonde benen in een minuut of vijf denk ik, dus waar hebben we 
het over zou je zeggen. Maar dat komt ook bijna niet voor.  
Meestal heb je wel wat uit te zoeken en zijn je benen en voeten niet meer zo fruitig, 
dus je zou gewoon moeten kunnen kiezen; of ik doe de hele mikmak op de lange weg 
of ik ga precies waarvoor ik kwam en kàn zo weer buiten zijn.  
Zelfs als je alleen maar naar het restaurant wilt in die tuincentra ben je veroordeeld tot 
dezelfde f…. pelgrimsroute. Misschien moet dit wijkblad voor één keer ook bij Stox, 
Daniëls en Schmitz  bezorgd worden… 

@ Hans 
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Jongerencentrum Gotcha & beweegpark Donderberg 
 

Aan de Olieslagersstraat ligt een Cruyff Court met verschillende fitnesstoestellen, 
welke vrij toegankelijk zijn. 

 

Naast deze sportvoorziening ligt jongerencentrum Gotcha.  
Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd voor en door jongeren uit de 

wijk, onder begeleiding van de jongerenwerkers van stichting Wel.kom.  
Kooklessen, inlopen, kickboksen, er is van alles te doen!  

 

Wilt u meer weten?  
Loop gewoon eens binnen (maandag t/m vrijdag),  

de koffie staat klaar! 
 

 

 

 

 
 

Eindpresentatie Cultuur at Cruyff Courts 
 
11 september was de kick off van Cultuur@Cruyff Courts in Roermond . 
In samenwerking met ECI-cultuurfabriek Wel.kom en sportservices . 
Van 16 september tot 8 november konden kinderen tussen 8 en 15 jaar gratis workshops volgen 
op het Cruyff Court en Gotcha’. 8 november lieten de kinderen zien wat ze geleerd hadden in de 
workshops. 
 

Aan het project in Roermond deden in totaal zo'n 58 kinderen mee, mede deels afkomstig uit de 
wijk Donderberg. 8 weken lang konden kinderen workshops volgen in de volgende disciplines: 
Dans, Rap, Spoken Word, Street Art, Fashion, DJ/Producing en Film. 
 

Er was een modeshow, 
dans uitvoering,  
muurschildering 
demonstratie,  freestyle 
voetbal, dj en een rap. 
Het verslag van 
workshops video komt 
volgende week uit .  
 

De kinderen waren zeer enthousiast  en vonden het zeer leerzaam. De dans en fashion  
workshops gaan  nog door als er genoeg interesse is in de andere workshops zijn  willen ze deze 
ook weer starten als dat mogelijk is. 
 

Het was een geslaagde middag. 
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INFO: Tel: 0475-212567              www.woonkamervandebuurt.nl 
 

Weekprogramma!! 
 

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 
Maandag Open Inloop 

Aerobics  
Darten 

09.00-12.00 
18.45-19.45 
19.00-21.00 

Gastheer/vrouw 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5 per mnd 
- 

Dinsdag Open inloop 
Knutselen 
(2 wekelijks) 
Aan Tafel! 
(2 wekelijks) 

09.00-12.00 
19.00-21:00 
 
17.30- 19.30 

Gastheer/vrouw 
Connie van Keeken 
 
Henni Huiskes 

0475-212567 
06-28796182 
 
06-85761853 

- 
€ 2 per keer 
 
€ 6 per keer 

Woensdag Open Inloop 
Naailes 
Kookles 
(2 wekelijks) 

09.00-12.00 
09.30-11.30 
19.00-21.00 

Gastheer/vrouw 
Henni Huiskes 
Henni Huiskes 

0475-212567 
06-85761853 
06-85761853 

- 
€ 15 per mnd 
€ 10 per keer 

Donderdag Open Inloop 
Yoga 
Aerobics  

09.00-12.00 
10.30-12.15 
19.30-20.30 

Gastheer/vrouw 
Annemarie Stultiëns 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
0475-476588 
06-26376994 

- 
€ 4 per keer 
€ 5 per mnd 

Vrijdag Open Inloop 
Bingo (3e vrijdag 
v/d maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Gastheer/vrouw 
Henni Huiskes 
Els Hees 

0475-212567 
06-85761853 

- 
€ 3 per kaart 
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De oplettende buurtbewoner heeft het wellicht al opgemerkt, het hekwerk dat tijdelijk was 
verdwenen, is inmiddels weer teruggeplaatst. Een stukje van de border tussen het grasveld en 
het schoolplein is bij de speelplaats gekomen. Hierdoor hebben we een échte natuurspeelplaats 
gekregen.  

Toch is de schooltuin en speelplaats nog niet klaar. Er volgt nog een mooie aanplanting met 
bloemen, struiken, bomen en een heuse wilgentunnel. Hierover binnenkort meer.  

Daarnaast hebben we nóg een nieuwtje.  

Vanaf de herfstvakantie is SKR met een tweetal peutergroepen bij ons in de school gekomen. Op 
deze manier versterken we de overgang tussen peuters en kleuters. We heten onze nieuwe 
collega’s én de peuters met hun ouders van harte welkom op de Vincent van Gogh.  

Bent u nieuwsgierig, kom dan gerust een kijkje nemen in de school en bij de peutergroepen.  

We lopen misschien al een beetje op de feiten vooruit, maar via deze weg willen we u als lezer 
alvast hele fijne feestdagen toewensen. Team Vincent van Goghschool.  

Ps. Wist u dat we ook een Facebook pagina hebben?  
Facebook.com/vincentvangoghroermond  
 

 
                                          

                        Rugklachten en Podotherapie Hermanns 
 

Rugklachten en al alles geprobeerd? 
 

                                              Bel voor een afspraak:  085 053 00 33  
                                                  Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl 

 
                                                        Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties; 

 
    Roermond             Gershwinstraat 4                                6044 VC 
    Roermond                                   Kasteel Hillenraedtstraat 123 6043 HD 
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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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JASSEN!! 
Wat IS een buurt nog zonder preventieteam?  Nou dat valt reuze mee, want op de 
Donderberg is maar één buurt die het zover gebracht heeft: de Componistenbuurt.  
Nu al een paar jaar, lopen daar vrijwilligers, vier keer per week, op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag, straat in straat uit, alles in de gaten te houden. Zowel onraad als 
ongeregeldheden als mankementen, dumpingen en eigenaardigheden, alles wordt 
opgemerkt en gemeld indien nodig bij de betreffende instanties. Heel veel kunnen ze b.v. 
met de z.g. BuitenBeter app van de gemeente. Daar wordt gemeld en meestal volgt er 
dan ook snel actie. Oh en het Gotcha!-terrein en de Vincent van Gogh school worden mee 
gecontroleerd. En alle brandgangen, die officieel Wonen Zuid en Wonen Limburg-terrein 
zijn, worden ook meegenomen. Acht mensen zijn het tot nu toe die het per toerbeurt 
doen. Zomer en winter, weer of geen weer.   
 

Dus… en dat brengt ons bij de ware reden van dit schrijven, heb je een goeie jas nodig,  
die alle weersomstandigheden aankan. En wat doe je dan in zo’n geval? Juist, je vraagt bij 
Kleur je Wijk een subsidie aan. Waartoe wij zo vaak worden opgeroepen, ook middels dit 
blad. Nou vergeet het lieve lotgenoten: die vogel ging niet op, daar kregen ze geen geld 
voor. Toen werd aangeraden het rechtstreeks bij het Wijkontwikkelingsproject(WOP) aan 
te vragen. Tenslotte zitten er nog steeds wel een paar euro’s in dat potje. Okay, u raadt 
het al:  daar was ook niks te halen.  
Dit tot ongenoegen van de preventie- 
team deelnemers.. 
 

Van armoede hebben ze toen maar  
hun eigen kas aangesproken, waarin  
nog geld zat voor een etentje dat ze   
jaarlijks kregen aangeboden voor  
hun werk bij de Componistenbraderie.  
Met het bedrukken (natuurlijk NIET  
met de kreet ‘Zo doen we dat op de  
Donderberg!’), kwamen ze, bij  
Van Cranenbroek, op nog geen  
dertig euro per jas. 
 

Om een lang verhaal… Waar blijft een beetje waardering voor wat deze mensen week in 
week uit dan toch maar doen? Dat is wat ik bedoel. Hoe hou je de motivatie onder de 
mensen in je buurt hoog en hoe verziek je het? Mocht u er ondanks dit alles toch  nog zin 
in hebben met hen mee te lopen, ze zoeken nog mensen(man of vrouw), want dan 
kunnen ze af en toe elkaar ook vervangen indien nodig en kan de woensdag er bij worden 
getrokken.                                                                                              
 

En vreest niet, ze kochten twee extra jassen, dus die ligt al voor u klaar… 
 

© hans vas 
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En vreest niet, ze kochten twee extra jassen, dus die ligt al voor u klaar… 
 

© hans vas 
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Zaterdag 28 sept. 2019  in de Kasteel Annendaelstraat : 
2 Bewoners  in de Kasteel Annendaelstraat haalden herinneringen op!  
Vroeger (toen de huizen gebouwd werden) hielden we met de hele buurt een  
feest op het grasveld tussen de huizen.  
Zou het niet leuk zijn om dat nog eens te doen? Oudere bewoners zijn 
gestorven, verhuisd, vertrokken. Nieuwe bewoners zijn daarvoor in de plaats 
gekomen, ook jonge gezinnen.  
Zo gezegd, zo gedaan. Comiteetje gevormd, kort vergaderd, niet te 
ingewikkeld.  

’s Middags  van 14.00 tot 
17.00 uur (geen licht nodig); 
eigen stoel meebrengen, 
eigen drank.  
Er ging een lijstje rond, om 
kenbaar te maken (wie dat 
wilde) wie voor welke hapjes 
zou zorgen. 

Brieven rondgebracht, prima geregeld, vond het comité. Maar……..  
Zaterdagmiddag:  regen en wind.  
 

Met vereende krachten 
werden er 2 partytenten 
opgezet, verstevigd met 
extra touwen, een paar 
tafels gezet tegen de 
zijkant, waar de cakes, 
taarten, hapjes en de 
koffie- en theekannen op 
konden staan. 
Het feest kon beginnen.  
 
 
 

Straatfeest-buurtfeest-pleinfeest 
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Ongeveer 60 bewoners kwamen! 
Het feest zou duren tot 17.00 uur. 
Om 19.00 uur zijn we toch maar gaan 
opruimen!!!  Iedereen is ervan 
overtuigd dat deze buurt bijeenkomst 
voor herhaling vatbaar is. 
 

Dus : op naar 2020!! 
 

Marij van Nunen       Ger Geurtjens (foto’s) 
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Achttien Donderbergse vrouwen volgen met succes een reanimatiecursus 
 

In oktober hebben 18 vrouwen uit de Donderberg een basis reanimatiecursus gevolgd die 
verzorgd werd door VeTraNed. Woensdag 30 oktober ontvingen de dames een certificaat uit 
handen van wethouder Ferdinand Pleyte. 
 

Een hartstilstand kan iedereen overal overkomen. Jaarlijks zijn er in heel Nederland circa 300 
reanimaties. Vaak worden mensen in of rond huis getroffen door een hartstilstand. Dan is het 
goed om mensen in de omgeving te hebben, die weten hoe ze moeten handelen. 

 

Leven redden 
De cursus werd gegeven bij Maximina. Tijdens de cursus hebben de vrouwen de basis van 
reanimeren geleerd. Zo leerden ze hoe ze een bewusteloos slachtoffer kunnen benaderen en 
hoe ze een slachtoffer kunnen beademen. Ook leerden ze hoe ze een automatische externe 
defibrillator (AED) kunnen gebruiken. Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor 
het reanimeren van een persoon. De AED dient een elektrische schok toe met als doel een 
gestoord hartritme te stoppen. Zo hebben ze geleerd hoe ze iemands leven kunnen redden. 
 

Subsidie van Kleur-je-Wijk 
Wijkbewoonster Tulay Arslan is een van de initiatiefneemsters van deze cursus: “Het idee voor 
de cursus is twee jaar geleden ontstaan tijdens de gezondheidsvoorlichtingen voor migranten 
vrouwen vanuit de Roermondse huisartsen. We hebben toen bij Kleur-je-Wijk een 
subsidieaanvraag ingediend. We konden een eenmalige subsidie krijgen om deze cursus te 
organiseren.“ 

Reanimatiecursus !!!! 
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Doorzetten of afwisselen 
Ook de deelneemsters zijn enthousiast over de cursus. “Reanimeren moet je twee minuten lang 
kunnen volhouden. Dat is heel erg zwaar”, zo vertelt één van deelneemsters:” Daarna moet je 
doorzetten óf moet iemand je afwisselen.“ Verschillende vrouwen lijkt het goed om zich aan te 
melden als burgervrijwilligers. Deze pool van vrijwilligers wordt opgeroepen op het moment dat 
er een reanimatie in de woonomgeving uitgevoerd moet worden. “Daarvoor is het wel van 
belang dat je de cursus jaarlijks herhaalt en eigenlijk is het goed om je pas na 2 herhaalcursussen 
aan te melden als burgervrijwilliger. Dan weet je voldoende hoe je in verschillende 
omstandigheden moet handelen”, zo benadrukt Tulay.  
 

De Somalische stichting Iftiin en de Turkse Islamitische Vrouwen Vereniging zijn van plan om de 
reanimatiecursus aan te vragen voor hun leden. Vrouwencentrum Maximina gaat bekijken of ze 
de cursus jaarlijks kunnen herhalen. 
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INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

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

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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Voor mensen met een migratieachtergrond en of laaggeletterdheid is spreken niet 
vanzelfsprekend. Er blijkt een behoefte te zijn bij Maximina voor een praatgroep. Hilda Moonen 
een vitale 68 jarige Roermondse vrouw begeleidt vrijwillig de praatgroep, MaximinaPraat  
 

Hilda 
Hilda is buiten haar vele vrijwilligersprojecten echtgenote aan John, moeder van 
Anouk en Sanne. Bovendien heel blij met kleindochter Merel die in de herfstvakantie graag 
oma komt bezoeken. Zoals je leest is Hilda verbonden en begaan met de mensen om haar heen. 
En spreken doet ze graag en gaat haar gemakkelijk af over onderwerpen als koken, tuinieren, 
educatie en nog veel meer. Het doet haar goed om anderen te zien bloeien en zekerder van 
zichzelf te worden door middel van de Nederlandse taal. 
 

Goede sfeer 
In de praatgroep creëert ze een sfeer van gezelligheid en veiligheid om over 
dagelijkse onderwerpen te spreken. De groep bestaat uit 5 vrouwen  allemaal 
uit verschillende landen. Ze zijn allemaal 30 + (dat is geen  criterium)  en  
wonend in de Donderberg. De praatgroep is kleurrijk, de vrouwen komen uit 
landen zoals Iran, Afghanistan, Sri Lanka Koerdistan en Wit-Rusland. 
 

Zelfvertrouwen 
Hilda stimuleer de vrouwen en bevestigt ze daar waar nodig is om ze zekerder 
te maken en makkelijk te laten praten met anderen in de samenleving. 
MaximinaPraat bestaat ruim 2 jaar en de vrouwen zien elkaar twee keer per 
maand op de woensdagochtend van half tien tot half twaalf.  
De vrouwen zijn betrokken bij elkaar en er zijn ook vriendschappen ontstaan. 
MaximinaPraat staat open voor nieuwe deelnemers.  
Kom een kijkje nemen en meld je aan via de site www.maximina.nl. 
 

@ Ibtissam Sallah 

Een gesprek voeren in het Nederlands 
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In de zomer is ze het allerliefste 
lekker buiten bezig. Werken in de 
moestuin die ze zelf achter haar huis 
heeft aangelegd. Want tuinieren dat 
zit haar in het bloed. Toen Kaddy 
Nyassi nog in Gambia woonde, 
werkte ze daar bij het ministerie van 
landbouw. Ze adviseerde boeren op 
het gebied van innovaties in de 
landbouw.

Nu alweer bijna drie jaar geleden 
verhuisde Kaddy naar Nederland, 
samen met haar drie kinderen. Haar 
kinderen hebben een Nederlands 
paspoort dankzij haar man. 

Hij werkte dertig jaar in Nederland. 
Toen haar man acht jaar geleden 
stierf, stond ze er alleen voor. Als 
alleenstaande vrouw met drie kinderen 
is het leven in Gambia zwaar. Ze 
besloot om naar Nederland te emi-
greren, want die mogelijkheid was er. 
Haar kinderen hebben hier meer en 
betere opleidingsmogelijkheden. Een 
betere toekomst voor haar en haar 
gezin dus. Haar oudste zoon van 18 
jaar leert installatietechniek bij Gilde 
Opleidingen. Haar middelste van 15 
jaar en haar jongste van 13 jaar zitten 
beiden op het Citaverde. Ze hebben 
het daar goed naar hun zin. 

“Het is niet goed om thuis te 
blijven zitten”
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Reizen voor haar werk
Zelf houdt Kaddy ook niet van stilzitten. 
In Gambia was ze altijd enorm druk 
bezig. Ruim 15 jaar lang adviseerde ze 
als medewerker agrocultuur zo’n 300 
boeren bij het telen van producten in 
kassen. Want in kassen ben je niet 
afhankelijk van het seizoen. Je hebt de 
omstandigheden meer in eigen hand. 
“Het is belangrijk om te eten wat je zelf 
biologisch teelt. Dat is beter dan het 
invoeren van gewassen”, zo vertelt 
Kaddy enthousiast.  “Ik gaf voorlich-
ting over biologische ongedierte 
bescherming van gewassen en over 
ziektebestrijding van  gewassen. En 
ook over het kweken van diverse 
vissoorten zoals Tilapia.” Om de 
boeren te adviseren had ze veel 
contacten in China. En in Venezuela 
deed ze gedurende vier maanden een 
opleiding om kennis te krijgen op het 
gebied van visteelt.  Ze reisde vanwege 
haar werk een groot deel van Gambia 
door, met name langs de westkust.  
Naast het adviseren van de boeren, 
maakte ze productieplanningen en 
schreef ze rapporten. 

Bijna alle certificaten
Ze kwam in Roermond op de 
Donderberg terecht. Kaddy heeft 
geprobeerd te werken in de Agro-
branche. Ze merkte toen dat de taal 
nog een barrière vormde: “Nederlands 
is best een lastige taal. Ik schakel zelf 
snel over naar het Engels, omdat ik dat 
goed spreek. Maar om in Nederland 
te werken is beheersing van de taal 
heel belangrijk.” Ze ging aan de slag 
met haar inburgering. Daarvoor 
volgde ze een opleiding bij Gilde. 
Inmiddels heeft ze alle benodigde 
certificaten behaald. 

Van het laatste examen kreeg ze 
onlangs de uitslag. Ze is dolblij dat 
ze geslaagd is. Nu wil ze graag 
naturaliseren. Haar eigenschap als 
doorzetster komt haar daarbij goed 
van pas.

Verplicht aan jezelf
Ondertussen heeft ze wel vrijwilligers-
werk gevonden bij Het Goed. Daar 
werkt ze drie dagen per week en 
sorteert ze kleding. Doordat ze nu veel 
tussen en met mensen werkt, leert ze 
het Nederlands nu best snel. In het 
seizoen is ze ook regelmatig in de 
Donderse Moestuin te vinden. 
Dat vindt ze leuk en gezellig. Zodra het 
kan wil ze graag aan het werk in een 
betaalde baan. 

“Het is niet goed om thuis te blijven 
zitten. Als het kan dan ben je ook aan 
jezelf verplicht om te gaan werken”, 
zo is de heilige overtuiging van een 
spontane Kaddy.
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Daar waar de jeugd is, 
zijn de straatcoaches

Behendig maneuvreren Jordy en Ka 
Wah hun scooters door het verkeer. 
Op weg naar de ‘hotspots’ waar 
groepen jongeren zich verzamelen. 
Want daar waar de jeugd is, zijn de 
twee straatcoaches regelmatig te 
vinden. Jordy en Ka Wah werken in 
de hele stad en zijn ook op de 
Donderberg actief. Dat doen ze 
vanuit het wijkteam Donderberg.

Jordy Sahusilawane en Ka Wah Mok 
zijn begin dit jaar gestart als straat-
coaches. Beiden hebben ruime 
ervaring in het omgaan met jongeren. 
Het opbouwen van een band is een 
belangrijk onderdeel van hun werk. 

“Op basis van vertrouwen kun je 
jongeren helpen om uit de problemen 
te komen. We vormen de schakel 
tussen de jongeren en verschillende 
organisaties. Veel jongeren die een 
hulpvraag hebben weten vaak niet 

waar ze terecht kunnen en zijn niet 
bekend bij diverse organisaties. Vanuit 
ons netwerk kunnen wij de jongeren 
de weg wijzen naar de juiste organi-
saties. Door onze aanwezigheid op 
straat kunnen we preventief werken. 
We werken veelal in de avonduren en 
weekenden”, zo vat Jordy hun werk 
kort samen. Ka wah vult aan: “In een 
wijkteam zitten partners als jongeren-
werk en opbouwwerk Wel.kom, 
wijkregisseur, CJG, leerplicht, buurt-
sportcoach, zorgteam, stadstoezicht 
en politie. Met het wijkteam komen wij 
maandelijks met alle partijen bij elkaar 
om te overleggen over leefbaarheid, 
veiligheid en activiteiten in de wijken.”

“Wanneer jongeren veel op straat te 
vinden zijn, betekent dit niet altijd dat 
er een probleem achter schuilt maar 
dat ze gewoon aan het chillen zijn. We 
proberen veel met  jongeren in contact 
te komen en eventueel waar nodig 
een steuntje in de rug te geven.” De 
straatcoaches benadrukken dat niet 
ieder groepje jongeren dat op straat 
hangt, overlast veroorzaakt. “Iedereen 
is jong geweest. Het is ook een kwestie 
van elkaars gedrag begrijpen en accep- 
teren. Want uiteindelijk wil iedereen 
een prettige en veilige omgeving.” 

U kunt de straatcoaches 
volgen op Facebook onder 
@straatcoachesgemeenteroermond
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Onderzoek naar woonwensen 
van 55-plussers

Alleen het beste voor mijn kind!

Als je ouder wordt, wil je het liefst zo 
lang mogelijk in je vertrouwde 
woonomgeving blijven wonen. 
Maar met het stijgen van de leeftijd 
veranderen de woonwensen en 
woonbehoeften misschien wel. 
Om in beeld te brengen welke wensen 
er in de toekomst zijn, wordt nu een 
onderzoek naar woonwensen 
gehouden.

Het onafhankelijk bureau, I&O 
Research, voert dit onderzoek uit. 
De opdracht wordt gegeven door de 
gemeente Roermond, de provincie 
Limburg, Wonen Zuid en Wonen 
Limburg. Buurtbewoners van 55 jaar 
en ouder hebben inmiddels een 
uitnodiging ontvangen om een 
vragenlijst in te vullen. Zij kunnen nog 
tot en met 16 december deelnemen.

Dat is iets wat iedere vader of 
moeder graag wil. Iedere dag zorg 
je ervoor dat je kind naar school 
kan en dat je kind kan spelen. 
Je gezin is jou dierbaar.

In een aantal gezinnen zijn de 
omstandigheden zo dat kinderen 
niet eens een ontbijt hebben. 
Dit kan verschillende oorzaken 
hebben. Gelukkig kunnen deze 
ouders zich via school aanmelden 
voor een ontbijtbox.   

Soms heb je net iets meer nodig 
om jou en je gezin een stapje 
verder te helpen. Wil jij dat ook?

Neem dan gerust contact op met 
het programmabureau wijkontwik-
keling Donderberg. We maken dan 
een afspraak voor een gesprek. 
In dat gesprek bespreken we wat 
jij nodig hebt om juist dat ene 
stapje vooruit te komen.

Bel John 06 461 08 655 
of stuur een e-mail naar 
info@donderbergroermond.nl. 

We nemen dan contact 
met jou op om een 
afspraak te maken.
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Ik ben Nancy.  
Ik ben 50 jaar, heb heel veel bereikt,  
maar ik leer nog iedere dag.  
Af en toe zie ik niet hoe mooi het leven kan zijn.  
 
Dit is mijn verhaal. 

 
Mijn hondjes zijn mijn alles - Basje en Kimberley. En mijn vrienden 
en familie ook.  Mijn vriend heeft veel geduld met mij en ik met 
hem.  
 

Vorig jaar 9 december overleed pap. Dat is al bijna een jaar geleden. Daar wandelde ik 
ook veel mee. Heb het daar nog moeilijk mee, maar komt goed.  
Ik help ook bij Dondersgoed Spul. 
Mijn zusje heeft dat opgericht, mam is er ook bij en heel veel 
andere vrijwilligers. Ik doe het opbouwen en eerst met Nico of 
Frits, de chauffeurs, de dozen met de spullen ophalen bij het 
zwembad, waar onze opslag is. ’s Middags ga ik dan eerst naar 
huis koken en de hondjes verzorgen en kom dan weer terug aan het eind van de 
middag, om de spullen terug te brengen. Dan word ik door Nico of Frits thuis afgezet.  

Mam geeft eens in de maand kookles bij Maximina. Daar ben 
ik ook bij, daar leer ik van. Eens in de maand maken we soep 
voor de Inloop bij Maximina. Ik ben inzetbaar bij de 
Ontmoetingsruimte, als ze me nodig hebben. Daardoor kan ik 
veel voor de mensen betekenen. 

 

  

Nancy 
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Het was een gure najaarsdag, de wind raasde door het 
struikgewas, de lucht was laag en dreigend, regenvlagen 
striemden bos en hei. 
Marieke zat lief met haar poppen te spelen bij opa en oma in 
de kamer, de kachel brandde, het was aangenaam warm en 
veilig bij opa en oma. 
 Maar juist deze twee lieden hadden bedacht dat de jeugd van tegenwoordig 
niet genoeg ruggengraat heeft; we moeten Marieke leren vechten tegen de 

elementen, ze moet een sterke meid worden die door 
niets van haar stuk te brengen is. De kleine Marieke van 
vijf jaar kreeg haar jasje en laarsjes aan en ze moest mee 
naar buiten, samen met opa en oma de elementen gaan 
trotseren. Ze wandelden door het open veld, de wind 
gierde om hun oren, de regen geselde hun gezichten, 
Marieke huilde “oma ik wil naar huis, ik heb het koud.” 

“Koud, noem je dit koud” riep opa, “dan wij vroeger, door weer en wind 
moesten we naar school fietsen, elke dag 10 km heen en 10 km terug.” 
“Fietsen, hadden jullie fietsen” zei oma “geluksvogels, wij moesten lopen elke 
dag 15 km heen en 15 km terug op onze rubber laarzen.”  “Dus dat betekent 
dat jullie laarzen hadden, een paar klompen kregen wij en daar moesten we 
een jaar mee doen.  
Zomer en winter, al vroor het 20 graden, op klompen, 
hooguit kregen we een paar wollen sokken, maar 
alleen als het harder vroor dan 10 graden.”  “Wollen 
sokken, wat een rijke stinkerds waren jullie zeg, wij 
kregen oude lappen om onze voeten, elke winter 
hadden wij bevroren tenen. En als we thuis kwamen 
van school moesten we eerst de stal uitmesten en de 
kippen voeren, eerder kregen we niets te eten.” “Een stal uitmesten en 
kippetjes voeren, wat een mietjes waren jullie, akkers omploegen met onze 
blote handen en varkens slachten dat waren onze klussen, en als je het niet 
goed deed was het zonder eten naar bed.” 
 
 
 
 

Huiverige Herfst 
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Het was een gure najaarsdag, de wind raasde door het 
struikgewas, de lucht was laag en dreigend, regenvlagen 
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goed deed was het zonder eten naar bed.” 
 
 
 
 

Huiverige Herfst 
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“Over eten gesproken, de kinderen van tegenwoordig eten drie maaltijden per 
dag en durven dan nog te zeuren dat ze ’t niet lusten. Drie maaltijden per dag, 
daar konden wij alleen van dromen. Wij droomden altijd over eten, we waren 
al de hemel te rijk als we ergens vers brood mochten ruíken. Ons eten bestond  
uit waterige pap, droog brood en aardappelen.”  “Ja Marieke” zei opa “daar sta 
je van te kijken hè, je beseft niet hoe goed je ’t hebt.”  
Maar Marieke hoorde het niet, ze was van ellende op een boomstronk gaan 
zitten huilen, de ruzie van opa en oma, de wind, de regen, het was te veel voor 
de kleine meid.  
Oma zag het meisje daar zitten, nat, door en door koud en intens verdrietig. 
Meteen kwam ze bij zinnen, nam Marieke in de armen en zei “kom maar 
meiske we gaan gauw terug naar de auto en naar huis.” Opa bromde nog een 
beetje, maar niet fanatiek, hij wilde ook wel naar huis.  
In de auto trok oma het bibberende meisje dicht tegen zich aan, “thuis maak ik 
warme chocolade melk en twee speculaaskoekjes met boter ertussen.”  
“Ja lekker” zei Marieke “net zoals vroeger bij opa en oma thuis hè?” 
Opa wilde protesteren maar toen hij zag hoe oma naar hem keek hield hij 
wijselijk zijn mond. Dat had hij in de loop der jaren wel geleerd, als oma zó 
keek was protesteren levensgevaarlijk. 
 
 
“Ja hoor moppie net zoals vroeger bij opa en oma thuis.” 
 

 
Willie de Kubber-Verheijden 
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                                          Kerstconcert 
 
HET WORDT WEER KERST, en 
daarom is Zang en Muziek weer volop 
bezig met het instuderen van een 
prachtig nieuw repertoire, zodat 
straks iedereen kan genieten van een 
sfeervol en mooi “Op-weg-naar-
Kerst” concert dat gaat plaatsvinden 
op zondag 8 december. Uiteraard 
hebben we ook dit jaar weer speciale 
gasten; opnieuw hebben we gekozen 
voor jong Limburgs talent. 
 

 
Renée Steenvoorden timmert als zangeres inmiddels 
aardig aan de weg in onze regio. Ze heeft het 
conservatorium in Maastricht afgerond en studeert nu 
verder in Brussel. Een jonge vrouw die weet wat ze wil 
en dat uitdraagt als ze zingt, een genot voor onze oren. 
 

 
 
Dan onze tweede gast, een piepjonge, ze is pas twaalf jaar maar speelt 
op haar dwarsfluit de sterren van de hemel, een echt natuurtalent. 
We zingen, zoals elk jaar, in de Minderbroederkerk (tegenover de 
brandweer) die voor deze gelegenheid in een mooie kerstjas wordt 
gestoken. Het geheel staat onder leiding van dirigent Dion Ritten en we 
worden op de piano begeleid door Veron Jongstra. 
 
Kom de kerstsfeer proeven en droom weg bij al het moois dat Zang en Muziek en 
solisten deze middag te bieden hebben, mis het niet!!! 
De toegangsprijs bedraagt € 13.50 p.p. inclusief koffie/thee in de pauze. Zondag 8 
december, aanvang 14.30 uur, kerk open vanaf 14.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij de 
poppendokter aan het Munsterplein. 
Of u kunt kaarten telefonisch bestellen bij Jeanne Reijnen: 0475.333751/ 06.20290133 
 

Willie de Kubber-Verheijden 
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VACATURE vrijwillige seniorenadviseur 

Sinds 2000 zijn er in Roermond 
vrijwillige seniorenadviseurs actief die 
het mede mogelijk maken dat senioren 
op een zo prettig mogelijke manier zo 
lang mogelijk in hun eigen woning 
kunnen blijven wonen.  
Tijdens een huisbezoek geeft de 
seniorenadviseur relevante informatie 
over wonen, zorg en welzijn en 
regelingen. Ook verwijzen zij burgers 
naar de juiste instanties en activiteiten. 
  
Om alle senioren in Roermond te 
kunnen bezoeken zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. 
  
Taken 
▪ Preventieve huisbezoeken afleggen aan 

Roermondse senioren vanaf 75 jaar. 
▪ Verslaglegging van huisbezoeken aan 

de hand van een registratieformulier. 
▪ Bijwonen van periodieke werk-

besprekingen en scholings-
bijeenkomsten. 

Wij vragen 
▪ betrokkenheid bij de doelgroep. 
▪ dat u zich kunt inleven in de 

beleving en problemen van 
senioren. 

▪ dat u goed kunt luisteren. 
 
Wij bieden 
▪ een leuk team waarmee u 

samenwerkt 
▪ goede begeleiding 
▪ gratis scholing om uw taak goed te 

kunnen uitvoeren 
▪ een jaarlijkse waarderingsactiviteit 
▪ waardering. 
  
Meer weten?  
Heeft u nog vragen over deze 
vacature of wilt u zich aanmelden 
voor een oriënterend 
kennismakingsgesprek?  
Neem dan contact op met  
Julia Aipassa  
M  06 52562895  
E    j.aipassa@welkom.nu   
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Zaterdagochtend vertrok Miriam en Hennie met hun team richting Wonen 
Limburg. Die hadden een evenement georganiseerd voor haar bewoners in 
Limburg. Maar bij Wonen Limburg is iedereen welkom….dus ook als je bv in 
een huis van Wonen zuid woont             
Er waren allerlei mensen met ideeën of plannen uitgenodigd om hun verhaal 
te komen doen en zie de foto’s ook te laten zien wat ze doen. 

En zo ook Dondersgoedspul die er met een kraampje stond met allerlei dingen 
uit hun (woensdag) winkeltje. Tevens kon je ook hun repair man aan het werk 
zien. Nee we gooien niets weg we repareren het en denken aan het milieu. 
Natuurlijk hadden ze ook genoeg bij zich voor de kleintje en zeg nou zelf een 
spel of puzzel voor 10 cent waar zie je dat nog. 

Al met al na de soep en broodjes (gratis van Wonen Limburg) was het een top 
dag en gingen ze tevreden naar huis. 

Maar elke woensdag kunt U ze vinden in de Donderie van 13:30 tot 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dondersgoedspul 
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'' Na 26 jaar uw huisarts te zijn geweest, ga ik samen met mijn vrouw, met 
pensioen''. Woorden van Toon Matthee, oud huisarts van de 
dokterspraktijk aan de Gershwinstraat 4 te Roermond, op de Donderberg. 
Er is op 4 oktober een afscheidsreceptie geweest in de Donderie, aan de 
Donderbergweg in Roermond om persoonlijk afscheid te nemen, van de 
patienten en een ieder die met Matthee heeft samengewerkt. 

"Mijn carrière als huisarts in Roermond is in 1993 begonnen, toen ik samen met 
mijn gezin vanuit Utrecht , een praktijk aan huis heb overgenomen. Ik wilde een 
luisterend oor zijn en mijn patiënten een laagdrempelige  toegang bieden'' 
vertelt de gepensioneerde dokter. 

Hij heeft een boodschap voor de opvolgers:  "de opvolgers moeten dit zelf  
ervaren, maar tegenwoordig hebben ze zich aan standaarden en protocollen te 
houden. Op de Donderberg is extra veel zorg aanwezig voor de verschillende 
culturen, dat zoals een patiënt in een dankbrief verwoordde: het is een aparte 
kunst om  te communiceren met de vele culturen die de Donderberg rijk is en 
om van daaruit het probleem en de diagnose te destilleren''. 

De arts laat weten dat hij gaat genieten van zijn pensionering, zijn vrouw 
Bertheke Matthee- Ruijs blijft nog tot 1 januari 2020 werken, om alles goed 
over te dragen. Volgend jaar neemt het huisartsen echtpaar Igor Wollersheim en 
Linda Gielen de praktijk officieel over. 

@ Angela 

 

 

 

 

Dokter Toon Matthee met pensioen 
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Korfbalvereniging Ready’60 eerste Team:Fit-sportkantine in Roermond 
Korfbalvereniging Ready’60 is de eerste officiële gezonde sportkantine in 
Roermond. Daarom ontvangt Marieke Laub, namens de club, op 23 oktober 
het eerste Team:Fit-certificaat van wethouder Marianne Smitsmans. Met 
gezondere producten, zoals een tosti van volkorenbrood en ranja zonder 
suiker, biedt de vereniging de sporters gezonde alternatieven. De vereniging 
stimuleert het drinken van water en ze doen mee aan het initiatief Rookvrije 
Generatie. Plastic, dat ze zo min mogelijk gebruiken, wordt gescheiden. De 
hele club, jong en oud, werkt mee. 
Team:Fit komt voort uit Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), een landelijke 
aanpak dat overgewicht bij kinderen tegengaat. Team:Fit richt zich op 
sportverenigingen die aan de slag willen met een gezonde uitbreiding van het 
assortiment. De gemeente Roermond is sinds 2013 JOGG-gemeente. 
Meer informatie: 
Remco Hoogstraten, Communicatieadviseur Gemeente Roermond 
remcohoogstraten@roermond.nl, 06 41 41 10 22 
Marieke Laub, bestuurslid Ready’60 
mariekelaub@hotmail.com, 06-50542913 
Maureen van Brandenburg, JOGG-regisseur gemeente Roermond 
maureenvanbrandenburg@roermond.nl, 06-46554121 
 

Kerstmarkt 15 december bij De Graasj 
Voor de tweede keer zal De Graasj in Roermond een sfeervolle 
overdekte Kerstmarkt organiseren. Het restaurant en de 

binnenspeeltuin van De Graasj 
worden op zondag 15 december 
omgetoverd in een gezellige 
kerstsfeer met verschillende 
kerstkraampjes, leuke activiteiten, heerlijke winterse 
lekkernijen en een heleboel gezelligheid. 

Wanneer  Zondag 15 december van 11.00 tot 17.00 uur 
Locatie  De Graasj, Knevelgraafstraat 21, 6041 GP Roermond 

 

Nieuwsbericht 
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Oplossing was: Slotsom 
 

Winnaar vorige uitgave:  Mariet Haasen Gefeliciteerd xx 
 

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) 
 
 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    
15 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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Onze dames Kitty en Mirelva,  

die verantwoordelijk zijn voor onze bibliotheek, 
willen u uitnodigen om een kijkje te komen nemen 
in onze bibliotheek. Dus bent u op zoek naar bv. 
een spannende roman of thriller, komt dan eens 
gerust snuffelen in onze boekenkast.  
Al onze boeken zijn gratis af te halen.  
U kunt ook gewoon wat u niet meer leest ruilen of 
gewoon achterlaten bij een van onze dames.  
Dus zoekt u een leuk boek aarzel niet en kom dan gerust langs.  
Wij zijn iedere werkdag open van 10.00 tot 12.00 uur.  
Onze dames zijn ook regelmatig aanwezig mocht u vragen hebben en onder 
het genot van een kopje koffie/thee vertellen zij U alles over onze bibliotheek. 
 

Namens Kitty en Mirelva tot gauw 

 


