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Ons wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Allereerst wenst het team iedereen een 
hee fijn 2020 met veel geluk. 

Er is alweer een jaar voorbij en als team 
hebben wij er heel veel zin in. Maar 
zonder adverteerders kunnen wij niet. 
Natuurlijk hebben we onze vaste 
adverteerders maar nog niet iedereen 
heeft al toegezegd voor 2020. Het blijft 
spannend hoeveel pagina’s we dit keer 
kunnen publiceren. 

Maar wees niet bang we blijven het 
wijkblad uitbrengen. 

Wij hopen dat U het blijft lezen. Maar 
mocht U op of aanmerkingen hebben laat 
het dan weten en stuur een berichtje 
naar:   wijkbladdonderberg@gmail.com 

 

De redactie. 
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Natuurlijk wenst het Wijkraad ook iedereen een te gek 2020 en vooral 
in goede gezondheid. 
 
Alle werkgroepen zijn weer volop bezig met het voortzetten of 
vernieuwen van een aantal dingen.  
Zo ook de ontmoetingsruimte die is vanaf de 1ste week van januari open 
van 10 tot 16 uur.  
Hans en Julia met hun team staan elke dag voor jullie klaar…..dus laat ze 
niet alleen en kom gezellig naar de ontmoetingsruimte. 

 
© 
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Iets wat ontegenzeggelijk ook een terugkerende route is, ook al is het maar 
één keer per jaar, DE GRIEPPRIK. 
Nou ja, het HALEN van dat ding dan hè. 
Vast wel een reden voor sommige mensen om GEEN griepprik te nemen. Als 
die huisarts hem nou persoonlijk bij mij komt brengen of desnoods in die 
praktijk op afspraak, dat ik meteen aan de beurt was… Maar die lange rij en dat 
staan en al die mensen en dat geroddel dan… 
En toch lieve weigeraars: jullie missen wat. De griepprik halen is een sociaal 
gebeuren van de eerste orde. Zelfs, zoals me dit jaar overkwam, als je 
gedoemd bent zwijgend in die rij te staan (niemand maakte contact en ik ook 
niet…) en zwijgend door schuifelend tot aan de behandelkamer. Zelfs dan nog, 
want je ZIET elkaar dan toch maar weer…. 
Okay, we beginnen bij het begin. 
 

     DE BRIEF. 
Daar is het wachten op eerst elk jaar. Hij komt ook steeds 
weer later dan je had verwacht. “Waar blijft ie toch?” En om 
je heen vallen nota bene al de eerste griep slachtoffers. Dus 
je weet het op een zeker moment zeker: ze zijn weer te 
laat… Nou, onverwacht komt de brief natuurlijk toch. Hij is 

van levensbelang, want bij de meeste dokters moet je die meebrengen en als 
je er niet mee kunt zwaaien gaat de prikpret niet door! 
Ben je met je vrouw dan is dat geen punt: die stopt hem in haar tasje. Ben je 
alleen dan wordt het lastiger, want je moet je jas uittrekken en daar zit die 
brief in! Ik zou dan ook willen pleiten voor een soort Security (liefst heel 
breed!) direct aan de voordeur, die dan al de brieven int. En ons dan een 
nummertje geeft of zo. Ja toch? 
Als je op de eerste dag gaat (bij mijn huisartsen heb je de keus tussen twee 
dagen met verschillende tijden) kun je er van verzekerd zijn dat het hartstikke 
druk is en dat die rij tot buiten doorloopt.  Net zoals bij de Koffieshop, dat 
idee… Reken op een minuut of tien in die rij dan, gemiddeld. De 
deskundigen/ervaringswetenschappers onder ons, gaan als ’t effe kan wat 
later of tegen sluitingstijd: kun je vaak zo doorlopen (na het lezen van dit alles, 
kunnen we dat voortaan ook schudden natuurlijk…). 
 
 

Route 3 
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DE RIJ. 
Daar gebeurt het in. DAT is waar het om draait en niet om de plek waar je die 
prik krijgt. Die is maar bijzaak! In die rij is het een feest van herkenning. Veel 
D’bergse koppies die je kent of die je juist erg lang niet gezien hebt. Zo van: 
“hee LEEF jij ook nog?!”, tot: “Mijn God, is er niet NOG een rij?” Want dan sta 
ik een hele tijd met die en die en die probeer ik nou nèt altijd te mijden. Op de 
meeste plaatsen splitst de rij zich gelukkig, na binnenkomst in de praktijk, in 
twee of drie aparte stromen. En er zijn ook altijd mensen die proberen uit te 
vissen of de dokter zelf ook de prikken uitdeelt en in welke ruimte staat die 
dan, want dan probeer ik daar te komen. Alsof een prik door de dokter zelf 
gezet beter zou werken… 
 
DE MOUW. 
Intussen moet één mouw omhoog. Volgens mij maakt het 
niks uit welke arm maar ook daarover is in de rij een 
jaarlijks terugkerende discussie. En: begin ik me al uit te 
kleden, of wacht ik tot ik in de prikruimte ben. Een en 
ander wordt bemoeilijkt door de tegenstroom die vanaf 
het begin op gang komt, van mensen die klaar zijn en langs de zelfde route 
naar buiten moeten en allerlei soortgenoten een optater geven, want ze 
trekken onderweg alweer alles aan, maar daar is nauwelijks ruimte voor EN je 
moet intussen wèl doorlopen. De koelste onder ons trekken alles alweer aan in 
de prikruimte als ze klaar zijn, maar daar moet je lef voor hebben. Ook al 
roepen de assistentes voortdurend dat we alle tijd hebben etc. Dat gelooft dus 
niemand. Zowel heen als terug kun je met Jan en Alleman een praatje 
beginnen. Maar dat zijn meestal maar flarden, want iedereen stroomt wel 
verder, hetzij erin of eruit. Ik vind het altijd een komische vertoning en het is 
één van de weinige plekken / momenten waarop wachten niet heel erg is. Ik 
probeer als het effe kan, onder mijn winterjas iets met korte mouwen aan te 
doen en één keer was het zelfs zulk mooi weer dat ik zónder jas kon komen: 
heerlijk. Dat kan soms tegenwoordig in Nederland’s bijzondere klimaat  zo u 
weet. Dus  beste wijkgenoten, mocht u nog tot de weigeraars behoren: bedenk 
u volgend jaar, doe gewoon mee met die meute (wie denkt u tenslotte te zijn 
dat ie bij u niet zou werken…) en geniet van het momentje puur volkstoneel 
Donderberg, want dàt is het! 
 

© Hans  
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LEVENSKUNST 
 

Januari, voor veel mensen een donkere maand, misschien vergelijkbaar met 
de maandag, het weekend is voorbij, de dagelijkse plicht begint weer. 
Na de gezellige maand december met heel veel lichtjes (als ik zo door de 
straten van de Roermondse binnenstad loop word ik bijna bedolven onder de 
lichtjes) volgt de lange, vaak sombere maand januari.  
Opa’s en oma’s zijn weer alleen, kinderen en kleinkinderen zijn terug naar 
huis, ze moeten naar hun werk en naar school. Het is gedaan met de vrijheid, 
vrolijkheid en gezelligheid. De goede voornemens zijn al weer wat vervaagd, 
het weer is somber en nat, niet gemakkelijk om elke ochtend blij en opgewekt 
uit bed te stappen. Extra reden voor mij om te schrijven over de kunst van het 
leven, de kunst om er iets moois van te maken. 
Veel is er geschreven, gezongen en verteld over dit onderwerp; iedereen kent 
wel de Limburgse evergreen “geneet van ’t laeve zoelang als ze kins”. 
Als kind leerden we al uit de catechismus: “waartoe zijn wij op aarde?” “wij 
zijn op aarde om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.” 
Over dat hiernamaals heb ik zo mijn twijfels, maar het is wel aan te bevelen 
om in het hiernumaals gelukkig te zijn, althans zo gelukkig mogelijk. 
Allemaal hebben we wel onze zorgen, twijfels, angsten. De een krijgt veel 
grotere klappen te verwerken dan de ander, het is soms ook wel gemakkelijk 
praten in de bekende, platgetreden clichés “geniet van de kleine dingen, de 
mooie momenten, het leven duurt maar even etc.”  Soms krijg je zoveel 
ellende op je bordje dat je oceanen van tranen huilt of de duivels uit de hel 
vloekt. 
Maar wellicht is dat ook wel levenskunst, dat je de tranen kunt laten vloeien 
of je woede kunt uiten. De slogan “een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd” zal ik nooit gebruiken. Als ik al een slogan zou gebruiken zou ik 
zeggen “een dag niet geademd is een dag niet geleefd.” 
Wat mij betreft is humor het krachtigste wapen tegen somberheid, desnoods 
galgenhumor. 
Ik wens iedereen nog veel sterkte met de laatste donkere wintermaanden. 
Half februari is het alweer Vastelaovend en daarna breekt gauw genoeg de 
lente aan, dus hela, hola, hou de moed erin. 
Hieronder nog een paar limericks over levensgeluk om een beetje bij te 
glimlachen. 
 

Een vrouw in de overgang uit Congo 
Vond die eeuwige hitte maar zo zo 
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Een vrouw in de overgang uit Congo 
Vond die eeuwige hitte maar zo zo 

In de schaduw van een boom  
Vond ze haar geluk in een droom 
Een villa met zwembad en airco 

 
Een bebaarde zanger uit Moskou 
Trotseerde de sneeuw en de kou 

Bracht een serenade aan Olga 
Zong het lied van de Wolga 

En zwoer haar eeuwige trouw 
 

Een middelbare heer uit Palermo 
Dacht steeds aan die vrouw uit de Congo 

Nu niet langer dralen 
Morgen ga ik haar halen 

Dan volgt het geluk molto pronto 

 
Een oma uit de Daelenbroeckstraat 
Riep kom Daan het is nooit te laat 

Trek aan die gympen 
We gaan bungeejumpen 

Maar Daan die poetste de plaat 
 

©  Willie de Kubber-Verheijden 
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Voorzitter Maximina neemt afscheid 
Maximina is een plek voor vrouwen en door vrouwen, “wij doen het samen want 
meerdere handen maken licht werk”. Participeren in de samenleving bij Maximina 
kan laagdrempelig en dit is mede mogelijk door de inzet en kracht van vrijwilligers. 
Een van de pioniers bij het laten voortbestaan van Maximina is Liesbeth van Soest. 
 

De afgelopen jaren was zij actief in het bestuur als voorzitter . Je kan het je 
voorstellen als de kapitein van het schip met bemanning bekrachtigd om 
Maximina te laten varen en reilen in de grote en verreikende blauwe oceaan. Zij 
hield oog voor het lange termijn belang en de essentie waar Maximina voor staat, 
samen met de andere bestuursleden Martha, Miep, Truus en Marielle . Een 
complexe en tijdrovende taak waar veel leeswerk, denkwerk voor nodig is en 
samenwerking met derden. 
Na ruim 6 jaar  besluit Liesbeth op 70 jarige leeftijd vaarwel te zeggen tegen 
Maximina en een nieuwe hoofdstuk te beginnen in haar leven. Een wijs, 
intelligente en vastberaden vrouw. Dankjewel Liesbeth ! 
 

Ibtissam Sallah 
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En zelfs TWEE keer dit jaar, want om allerlei redenen hadden wij voor het eerst twee 
kerstbrunches op donderdag en vrijdag, 19 en 20 december. 

Leuk om te zien hoe het dan toch weer verschillend kan zijn qua van alles, afgezien van 
de ene keer een croquet en de volgende keer een pasteitje. 

Hoe de Kerst ook altijd bij mensen weer hun creativiteit aanwakkert. Opeens komt er 
van alles uit ’s mensen handen waar je verbaasd over bent. Van kaarten maken tot 
kerstboomversiering, tafelopstelling en –dekking. En sommigen krijgen opeens de 
geest en hebben meer uithoudingsvermogen dan normaal om de dingen te doen: Kerst 
is toch ook altijd weer je verbazen en je laten verrassen… 

Bij de tweede brunch kregen we opeens hulp van vier 
lieftallige serveersters. 

Aanvankelijk ging dat fout want ze kwamen op een 
verzoek om ‘Stage te lopen’. Ik had er JA tegen gezegd, 
maar dacht tegelijk: hoe dom kun je wezen, een 
ongelukkiger stagemoment is haast niet denkbaar. 

Enfin, het kwam allemaal goed, want het was één 
groot misverstand.  Ze waren door hun school (in 
Eindhoven, maar het waren meiden van de 
Donderberg) erop uit gestuurd om ergens een lichtje 
te zijn/te brengen. Oh…dan! 

Nou het was een ware VUURTOREN i.p.v. van een lichtje, zei iemand en zo was het 
ook. 

Engelen bestaan, dat weten we nu zeker.                                         © Hans  

  

INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

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

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 
kg. 

 

WELBEHAGEN  IN  DE  ONTMOETINGSRUIMTE 
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We worden geademd, 
het is nooit te stoppen, 

het neemt je mee met zichzelf 
en is van jou; 

als dit niet zou zijn, 
zou er niks meer kloppen, 

ons verder gaan, 
houdt de hemel blauw. 

 
Want alles hangt samen 
en zal dus nooit stoppen, 

het nam je mee met zichzelf 
en daar was jij! 

anders kon het niet wezen, 
waren er nooit knoppen, 

dit doorgaan 
houdt heel de wereld vrij. 

 
We worden geleefd 

en dat is maar goed ook 
want daardoor is onszelf 

in ieder gelijk; 
het is onvermijdelijk 
een samenkomen, 

uiteindelijk, jazeker, 
of je nou arm bent of rijk… 

 
(als we later ooit ergens komen, 

als we hier zijn vertrokken, 
krijgen we misschien te horen: 

“het was maar een oefening…” ) 
 

                                                                               © Hans 

  

Noodlottig… 
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Je denkt niet na maar handelt direct
Ze was op weg naar een vriendin die 
in een ziekenhuis in Zuid-Limburg lag. 
Even stopte ze om wat fruit te kopen. 
Toen zag Jolanda een man op de 
grond liggen met twee mensen om 
hem heen. “Zijn lippen en vingers 
waren al blauw-paars aangelopen. 
Ik wist dat ik niet moest nadenken, 
maar dat ik direct moest handelen. De 
twee mensen die erbij stonden konden 
niet reanimeren. Ik had gelukkig een 
paar maanden geleden bij Maximina 
een reanimatiecursus gevolgd.”

Jolanda is direct met reanimeren 
begonnen, zoals ze dat tijdens de 
cursus had geleerd. In de tussentijd 
kwamen er andere mensen toe-
gesneld. Twee mensen konden mee 
reanimeren, zodat ze elkaar konden 
helpen en aflossen. Jolanda: “Ik had 
geleerd om 30 keer te drukken en 
twee keer te beademen. De andere 
mensen deden dat net even anders. 

Ik dacht oké en heb omgeschakeld. 
Zij drukten en ik beademde”.

Grote impact
Jolanda had nooit gedacht dat ze zo 
snel na het volgen van de cursus haar 
vaardigheden al in de praktijk moest 
brengen. “Je hoopt natuurlijk dat 
het nooit nodig is. Maar dit is wel 
uiteindelijk hetgeen waarvoor je het 
doet. Iemands leven redden. Het was 
heftig om mee te maken en het heeft 
een grote impact op mij gehad.”

Een mensenleven telt
Met de man gaat het inmiddels weer 
iets beter. Het ziet ernaar uit dat hij 
geen blijvende schade van zijn hart-
stilstand heeft opgelopen. “Ik vind het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
leren reanimeren. Hoe meer mensen 
dit kunnen, des te meer mensen met 
een hartstilstand gered kunnen wor-
den. En dat is het belangrijkste wat 
telt, een mensenleven”, zo is de stellige 
overtuiging van Jolanda.  Donderbergse vrouwen krijgen uitleg 

tijdens een reanimatiecursus die ze 
in oktober hebben gevolgd.. De cursus 
werd gehouden op initiatief van twee 
wijkbewoonsters en was mede 
mogelijk door een eenmalige subsidie 
vanuit Kleur-je-Wijk.

Ook leren reanimeren
Wilt u ook leren reanimeren? 
Regelmatig worden er cursussen 
gegeven. Binnenkort organiseert 
Bewonersoverleg Componisten-
buurt samen met de Woonkamer 
van Buurt een reanimatiecursus. 
Er zijn nog enkele plekken vrij. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
bert.pansters@home.nl,
tel. 06 51084146.

Brandstichting in 
Jongerencentrum Gotcha!

Wijkteam Donderberg stelt zich voor!

Op Oudjaarsavond was er in Jongeren-
centrum Gotcha brandstichting. 
Gotcha is door de brand zo verwoest 
dat het voorlopig gesloten blijft. 
Ook het naastgelegen Cruyff Court is 
door vuurwerk ernstig beschadigd.

De verslagenheid is bij heel veel 
mensen en organisaties enorm groot. 
Jongeren en buurtbewoners zijn direct 
gedupeerd. Burgemeester Rianne 
Donders – de Leest reageert: 
“Een enorme teleurstelling voor 
iedereen die zich met hart en ziel 
inzet voor Gotcha. De politie is op dit 
moment druk bezig met onderzoek 
en het opsporen van de dader(s). 
Verder wordt de komende periode 
gebruikt om te bekijken op welke 
manier Gotcha weer van de grond 
kan komen”.

Uiteraard worden daarbij ook de 
jongeren en buurtbewoners 
geïnformeerd en waar mogelijk 
betrokken. Veel mensen hebben 
inmiddels hun steun betuigd en 
hun hulp toegezegd. Dat is voor de 
vrijwilligers en professionals 
hartverwarmend.

Heeft u iets gehoord of gezien dat 
wellicht van belang kan zijn? 
Meld dit dan alstublieft bij de politie. 
Dat kan tijdens het inloopspreekuur in 
de Donderie, iedere maandagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Of u belt 
naar 0900-8844. 

Als u liever een anonieme melding wilt 
doen, bel dan 0800-7000 of kijk op 
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Het Wijkteam Donderberg is een 
samenwerkingsverband van orga-
nisaties die in de wijk actief zijn. 
In het Wijkteam zitten mensen die 
de wijk kennen dankzij hun werk.

Op de foto (van links naar rechts): 
Achterste rij: Uwe Fuchs, Michiel 
Starmans Jos Meeuws, Roman 
Rademacher, Rene Bongers, 
Chaymaa Bellakhal, Paul van 
Loosbroek, Chantal Creemers, 
Ka-wah Mok, Jackeline van 
Stiphout, Gemma Cuijpers, 
Marco Heijnemans, Jan Heldens.

Voorste rij: Sedai Bayraktar, 
Nicole Crutzen, Jordy Sahusilawane, 
Aukje van Weert, Leroy de Haan, 
Nadine Gruijters.
Niet op de foto: Zowi Naus, 
Nathalie Driessen en Kelly Pollaert.
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Huisartsenpraktijk Het Roosendael aan de Kasteel Hillenraedtstraat 123, op de 
Donderberg in Roermond bestaat dit jaar 42 jaar. De artsen praktijk is opgericht door 
Prof. Dr. Harry Lamers,  die zich in 1967 als eerste bewoner en huisarts  vestigde op 
de Donderberg. Hij moest een tijd later met weemoed de praktijk verlaten, om als 
integraal algemeen arts een geheel nieuw soortige praktijk op te richten. Als regulier 
arts ging hij in zijn  nieuwe praktijk, zijn reguliere huisartsenkennis en ervaring 
uitbreiden met complementaire geneeskunde.  
 
Lamers gaf in de zeventiger jaren les, op de Volksuniversiteit (Gilde opleidingen) op de 
Donderberg. Hij was als vrijgevestigd huisarts meer dan vijftien jaar lang dag en nacht 
enthousiast werkzaam in Roermond. Hij verrichte in deze periode  vele honderden 
bevallingen, ook al vanwege zijn liefde voor het oude, traditionele huisartsen vak. 
Vanaf 1979 was dokter Lamers (mede)oprichter van Vesta Research, Patmos Research, 
Stichting Neuraal therapie en het Ferdinand Huneke Instituut(aan de Kasteel 
Aldenghoorstraat 6 te Roermond). In 2016 werd de arts benoemd tot hoogleraar 
Neuraal therapie aan de Universiteit voor Traditionele- en niet-Traditionele 
Geneeskunde van Dnjepropetrovsk in Oekraïne.  
''Vooral mijn ervaringen in de Neuraal therapie en  mijn natuurgeneeskundige 
ervaring, hadden mij vanuit de praktijk leren inzien, dat deze ervaringsgeneeskunde 
noodzakelijk was. 
De gehele mens, 
waar lichaam, ziel 
en geest 
onlosmakelijk 
verbonden zijn in 
het ziek zijn en het 
gezond(er) worden, 
is voor mij steeds 
meer centraal gaan 
staan'' vertelt hij. 
Lamers werd op 17-
07- 1936 in 
Roermond geboren, 
als oudste uit een 
gezin van 9 
kinderen. 
 

© Angela 

Groepspraktijk “Het Roosendael” 42 jaar 

 



2222 
 

 

 

 

  



2322 
 

 

 

 

  

23 
 

 
 
 

Ik word een Maatje 
 
Maatje op Maat is hét centrale punt 
voor inwoners van de gemeente 
Roermond voor een-op-een vragen 
voor hulp of ondersteuning. 
Maatjes zijn vrijwilligers die met hun 
inzet een groot verschil maken in het 
leven van een ander. Zij helpen met 
het verminderen van eenzaamheid en 
sociaal isolement. 
 
Wij zoeken Maatjes voor: 
▪ Hulp bij administratie en 

belastingen 
▪ Kleine klussen in huis en klein 

 tuinonderhoud 
▪ AutoMaatje, een individuele 

vervoersdienst in samenwerking 
met de ANWB 

▪ Een bezoekje 
 
Bent u die vrijwilliger die graag een 
Maatje wil zijn voor een ander? 
Stuur dan een mail naar 
maatjeopmaat@welkom.nu 
of bel op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur met 0475 345140.  
Na aanmelding  zoeken wij een goede 
match voor u.   
 

 

Maatje op Maat 
Waarvoor kunt u 
terecht bij Maatje op 
Maat? 
Hulp bij administratie en belastingen 
Bent u al wat ouder en kunt u door 
omstandigheden niet meer zelf uw 
administratie of belastingen doen? Een 
Maatje kan uw administratie op orde 
brengen en helpen bij het invullen van 
uw belastingpapieren. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden. Voorwaarde is 
wel dat u een laag inkomen heeft. 
 
Klussendienst 
De klussendienst is bedoeld voor 
mensen met een laag inkomen, in het 
bijzonder ouderen, mensen met een 
beperking en mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Voor een 
klus betaalt u de vrijwilliger contant € 
2,50 per halfuur. 
 
Wat doet de klussendienst niet? 
Een klus die meer dan drie uur in beslag 
neemt. Of werkzaamheden die moeten 
worden uitgevoerd door een erkend 
(installatie)bedrijf of de verhuurder van 
de woning. De klussendienst is niet 
bedoeld als vervanger van de 
vriendelijke buur of helpende kinderen. 
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Maatje op Maat 
ANWB AutoMaatje 
AutoMaatje is bedoeld voor plaatsgenoten 
die minder mobiel zijn en voor vervoer 
afhankelijk zijn van anderen. Wie hiervan 
gebruik wil maken belt minimaal twee 
werkdagen van tevoren met AutoMaatje 
via 0475 345140. Wel.kom koppelt de 
deelnemer aan een beschikbare vrijwilliger 
in de buurt en geeft uitleg over de kosten. 
De vrijwilliger komt op het afgesproken 
tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent 
na afloop contant af met de vrijwilliger. De 
kosten zijn € 0,30 per kilometer. 
 
BezoekMaatje 
Een bezoekMaatje is iemand die op 
vrijwillige basis een-op-een ondersteuning 
en aandacht geeft, bijvoorbeeld bij het 
stimuleren van deelname aan sociale 
activiteiten. Maar ook bij het versterken 
van de eigen regie of om met iemand van 
gedachten te wisselen. Het sociale contact 
staat voorop. 

Ik zoek een Maatje 
Zoekt u een Maatje? Dan bent u bij 
Wel.kom aan het juiste adres! 
Maatje op Maat is er voor mensen 
die de hulp niet zelf kunnen 
regelen. 
Dit zijn de voorwaarden om hulp 
van een Maatje te krijgen: 
▪ U woont in de gemeente 

Roermond 
▪ U woont zelfstandig 
▪ U heeft onvoldoende inzetbaar 

netwerk 
▪ U heeft een laag inkomen (bij 

hulp bij administratie en 
belastingen en de 
klussendienst) 

 
Meer weten? 
Bent u inwoner van Roermond en 
zoekt u een Maatje op Maat? 
Stuur dan een mail naar 
maatjeopmaat@welkom.nu of bel 
tussen 09.00 en 12.00 uur met 0475 
345140. Wij helpen u graag verder. 
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Sinds 7 december 2019 is de naam Vrijwilligers Centrale Roermond 
veranderd in Actief Roermond. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe 
website;  www.actiefroermond.nl. Met deze nieuwe website hopen wij onze 
gebruikers nog beter van dienst te zijn.  

Steeds meer burgers zetten zich vrijwillig in voor hun buurt of werken als 
vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie. Naast deze actieve burgers 
zijn er ook mensen die op zoek zijn naar passend vrijwilligerswerk. Sommige 
vrijwilligers werken graag langere tijd op dezelfde plek, andere verbinden zich 
liever voor een korte periode aan een project. Alles is mogelijk. De adviseurs 
van Actief Roermond bieden deskundig advies, zowel aan de zoekende 
vrijwilliger als de organisatie.  
 
Actief Roermond is het adres voor: 

• Gerichte ondersteuning (samen in de spreekkamer op zoek naar 
vrijwilligerswerk) 

• Ondersteunen en begeleiden van organisaties die met vrijwilligers 
werken  

• Deskundigheidsbevordering voor organisaties en vrijwilligers (gratis 
workshops en trainingen) 

• De online vacaturebank waar organisaties en vrijwilligers elkaar 
kunnen vinden 

• Waardering( Theaterkaarten met korting en workshops waarin je wal 
leert, maar ook voor de fun) 
 

Meer weten? 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze 
adviseurs via E    info@actiefroermond.nl  
T    0475 345 135 (op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur) 
 
 

Actief Roermond 
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Het buurtpreventieteam Componisten-
buurt bestaat uit vrijwillige en enthousiaste 
buurtbewoners die zich graag inzetten voor 
de veiligheid en sociale controle in onze 
buurt. De primaire doelstelling van 
het preventieteam is dan ook het 
verbeteren van het veiligheidsgevoel van 
de inwoners van de buurt en het 
voorkomen van inbraken en andere 
misdrijven. Met name in de 
vakantieperioden kan de duidelijke 
aanwezigheid van een preventieteam het 
inbrekersgilde op afstand houden. 
 

Het preventieteam gaat actief en met 
regelmaat de buurt in om zodoende 
een extra oogje in het zeil te  
houden. Het preventieteam zal  
duidelijk zichtbaar en herken- 
baar in kleine groepjes de  
buurt ingaan om eerst en  
vooral GEZIEN te worden  
en daarnaast toe te zien  
op verdachte situaties.  
Maar ook handelen bij  
andere ongewenste zaken  
zoals b.v. overlast door  
hangjongeren, signaleren  
van het deponeren van  
zwerfafval of het opmer- 
ken van defecte straat- 
verlichting, kapotte trottoirtegels 
en bewuste vernielingen door vandalen, 
die het straatbeeld ontsieren. 
 

Tijdens de ronden door de buurt worden  
eventuele bevindingen genoteerd en,  
indien nodig, doorgegeven aan de politie  
of gemeente. Ook kan het team buurt- 
 

bewoners attenderen op bijvoorbeeld 
openstaande (auto)ramen, tuindeuren  
of andere zaken die een aantrekkende  
werking op dieven en inbrekers hebben.  
Het team kan tijdens hun rondes ook  
aangesproken worden door buurtgenoten,  
als zij iets te melden hebben of eerder 
iets verdachts gezien hebben. 
 

Buurtpreventie voor meer  
sociale betrokkenheid 
Wij zien buurtpreventie ook als een sociaal 
fenomeen. Mensen raken steeds vaker en 
sneller het contact met hun medemensen 
kwijt, soms zelfs binnen onze eigen straat 
of wijk. Door actief de straat op te gaan 
raak je sneller in contact met mensen. Ook 
voor de leden van het preventieteam zelf 
kan dit een positieve beleving zijn: je bent 
actief bezig in de buitenlucht, je leert je 
team- en buurtgenoten steeds beter 
kennen en draagt gezamenlijk bij aan een 
veiligere, rustigere en schonere buurt.  
     De leden van het preventieteam  
         zullen niet alleen in hun eigen buurt 
                 controleren, maar ook het Cruyff- 
                  court en de Vincent van 
Goghschool meenemen in hun rondes. 
 

Als team sta je altijd sterker dan alleen,  
            maar het preventieteam is zeker 
géén knokploeg en is ook géén verlengstuk 
van de politie, gemeente of Boa’s. Hun 
primaire taak is observeren, melden en 
indien nodig mensen aanspreken. In geval 
van een noodsituatie zullen zij -net als elke 
andere burger- direct de politie 
inschakelen en eventueel een melding 
plaatsen in hun WhatsApp-groep.  
 26
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 Deelnemen aan het preventieteam zal 
zeker geen dagtaak zijn. De buurtrondes 
zullen afwisselend in de ochtend, de 
namiddag en ‘s avonds zijn en kunnen 
lopend gedaan worden. Uit veiligheids-
overweging (maar ook voor de onderlinge 
aanspraak) gaan de leden altijd in kleine 
groepjes de straat op en bij voorkeur niet 
alleen. 
    

Hoe meer 
vrijwilligers zich 
aanmelden, hoe 
vaker we actief 
kunnen zijn. In 
eerste instantie 
wordt uitgegaan 
van volledige 
vrijwilligheid en 
vrijblijvendheid, 
wat betekent dat 
de vrijwilligers 
zelf kunnen 
bepalen waar en 
wanneer zij hun 
rondes willen 
doen. Mocht er 
echter op zeker  
moment 

behoefte zijn aan meer structuur, dan 
kunnen de vrijwilligers onderling en in 
goed overleg overgaan naar meer 
routinematigheid en wellicht wat minder 
vrijblijvendheid. 
 

Wij zoeken nog enkele enthousiaste 
buurtgenoten(m/v) om deel te nemen aan 
ons preventieteam. Heb je interesse of wil 
je meer informatie, neem dan contact op 
met Bert Pansters,  
tel. 06-51084146 of  
e-mail bert.pansters@home.nl 
 

Ook voor de leden van het preventieteam 
geldt dat hun eigen veiligheid voorop 
staat! Zij mogen absoluut géén geweld 
gebruiken of politietaken op zich nemen en 
op geen enkele manier buiten de wet of de 
ongeschreven fatsoensnorm en opereren. 
Zij mengen zich níet in (buren)ruzies of 
andere dreigende situaties die mogelijk 
gepaard kunnen gaan met geweld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de leden van het preventieteam niet 
zomaar de straat op te sturen, zullen de 
vrijwilligers voorgelicht worden door 
Politie en/of Stadstoezicht op gebied van 
beveiliging, bewaking, preventie en 
interventie. Het preventieteam zal leren 
waar ze tijdens hun rondes op moeten 
letten, hoe te handelen in een verdachte 
situatie en hoe mensen het beste aan te 
spreken. 
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Wanneer het gedrag van iemand met dementie minder voorspelbaar wordt en veel last gaat 
opleveren gaat het wringen met zijn omgeving. Deze aflevering van het Roermondse 
Alzheimercafé gaat over hoe ga je je dan gaat opstellen als mantelzorger. Hoe moet je reageren 
op zijn achterdocht, inactiviteit of misschien zelfs agressie? Wanneer ga je wie inschakelen? 
Dementie kent diverse fasen. Het is een geleidelijk proces. In het begin kan een oudere met 
vergeetachtigheid geholpen worden door hem of haar te corrigeren. In een latere fase is de 
confrontatie met fouten slechts pijnlijk en zal iemand met dementie erdoor alleen maar van zijn 
stuk raken. Vanavond gaat het dus over: wanneer moet je wel / niet corrigeren, negeren, etc. . 
Hoe ga je ermee om, wanneer je het bloed onder de nagels wordt uitgehaald? Wat maakt u zelf 
mee? Wil hij of zij niet weten, dat er vergeetachtigheid speelt? Wordt hij of zij redeloos boos? 
Achterdochtig misschien? Misschien wel ontremd wat betreft eten, praten, sexuele wensen, etc. 
Of juist zo apathisch, dat je er gek van wordt. Yvonne van Zutphen heeft jaren ervaring met 
mensen met dementie in alle (voor-)fasen. Zij kan u veel tips geven en gaat met u hierover in 
gesprek. 
 
Alzheimercafé Roermond 
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond   
Maandag 3 februari 2020 
Zaal open 19 uur; programma van 19:30 tot 21:30 uur 
 

Titel : Gedragsveranderingen en communicatie bij dementie. 
Gastspreker: Yvonne van Zutphen,  
SPV bij MET ggz – Ouderen. 
 
 
 
Voor nadere informatie: Alzheimer Nederland, afdeling Midden Limburg, 
tel: 0475 -327432.  K. Spapens of mw. M. de Leeuw 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Persbericht 
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Oplossing was: Randstad 
Winnaar vorige uitgave:  U.F. van Garling gefeliciteerd. 
 
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com of 06-42625283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 

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

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

DB4ALL  
Donderbergweg 36b 6043 JH Roermond  
Tel: 06 84 02 82 65  
E-mail: c.ramdani@tigersroermond.nl 
 
De kansmakelaar  
is ook regelmatig in  de Donderie te vinden. 
Afspraak maken?  Dat kan.  
Bel 088- 385 0233 of  mail 
kansmakelaar@wonenlimburg.nl 
 
De WegWijZer Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JA  Roermond    
Tel. 0475-345135 Openingstijden:  
Ma-do: 13.30-16.30 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  
facebook.com/MoestuinDonderbergNu 
Geopend elke Maandag van 13-16 uur 
Gezellig koffie drinken 
Koffie en thee €0.50 

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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31 
 

 

 

  

MijnAfvalwijzer.nl 
 

februari 
Do 6 REST/GFT 
DO 6 PLASTIC 
DO 13 REST/GFT 
Di 18 TEXTIEL 
DO 20 REST/GFT 
DO 20 PLASTIC 
DO 27 REST/GFT 
VR 28 PAPIER 
maart 
DO 5 REST/GFT 
DO 5 PLASTIC 
DO 12 REST/GFT 
DO 19 REST/GFT 
DO 19 PLASTIC 
DO 26 REST/GFT 
Vr 27 OUD PAPIER 

Volgende uitgave    
April 

Kopij inleveren t/m    
15 Maart 

 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  
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