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Ons wijkblad 
 

Lieve trouwe lezers. 

Zoals U misschien gemerkt hebt ziet U 
een aantal advertenties niet meer in 
ons blad. 

Helaas moeten wij melden dat ook 
voor ons het wijkblad het moeilijk 
wordt om sponsors te vinden. 

Net als vrijwilligers liggen ze niet voor 
het oprapen en kunnen we ook niet ff 
een blik open trekken. 

Dus nogmaals een oproep aan U 
mocht U nu iemand weten die in ons 
blad een advertentie wil plaatsen laat 
hij/zij dan even met ons contact op 
nemen…… alvast bedankt. 

 

De redactie. 
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Wat gaat de tijd toch snel…. 
De Carnaval is alweer voorbij en we zijn met de kinderactiviteiten 
alweer met de voorbereiding voor Pasen bezig. 
Ook dit jaar willen wij weer iets leuks doen voor de kinderen en 
onze 2 lieve paashazen zullen zeker weer erbij zijn. 
 
En dan is het Koningsdag…..de verhuur van de kramen liep prima en 
hij is weer iets groter als vorig jaar…….waar gaat dat heen haha 
 
Dan is het zomervakantie en wordt het rustig in de Donderie…. 
Maar achter de schermen blijft de wijkraad waken over onze wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijkraad 
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Maandag 7-2-2020 
Voor het eerst op het balkon dit jaar, in de ondergaande zon. 
Ik ontdekte nog net op tijd dat ik de stralen al kon genieten. 
Het komt elk jaar weer volslagen onverwachts. 
Niettegenstaande dat de licht paarse krokussen al bloeien en 
dat Trinette al de hele tuin vòl Lelietjes van Dalen heeft: toch 
overrompelt het je elk jaar weer. Gauw een portje, oh nee, die 
is op, maar ik heb wel nog die heerlijke frisse abrikozen likeur 
van José. Pfoei, alsof er een engeltje over je tong piest zou mijn goede vader gezegd hebben. 

Een paar mooie boeken erbij en alles is een sprookje, inclusief het balkon zelf. Gelukkig, want ik 
moet ook nog die drie gangen maaltijd soldaat maken die mijn Irakese buren gisteravond 
brachten. Ze schatten ik had nog niet gegeten die schatten. Dat klopte, maar wat ze niet wisten 
is dat ik bij Maximina had afgesproken voor het Moederskeuken diner. Maakt niet uit, nu is het 
des te heerlijker. Alle kleuren zijn weer prachtig in die eerste lentestralen, alsof de winter al 
voorbij is. Wat zullen we gaan schrikken als ie zich tòch nog meldt…  

De soep is vooral erg pittig en er drijft 1 aardappel in. Maakt niet uit, Ik 
heb op de Donderberg geleerd elke cultuur te waarderen, of die nou uit 
het Midden-Oosten komt of uit Leeuwen of welk ondermaans ook: niets 
is weg te zetten als too much of er niet toe doend. ALLES doet er toe. 
NIETS is teveel of te gek. Elk mens hier telt, elke seconde is van belang. 
Gelukkig is het bijna carnaval, wat voorkomt dat we er al te serieus over 
gaan doen. God weet wat we nog gaan beleven met die Chinese 
besmettingsdreiging. Of ook niet. De zon heeft het in zijn vermogen ‘alle’ 

moeilijkheden op te slorpen. Bijvoorbeeld dat ik uren geleden in een carnavalswinkel een 
Caribisch overhemd paste, wat ik uit de plastic zak haalde in de paskamer, zonder te vragen. Het 
paste niet en ik kreeg het niet meer goed terug gefrommeld. Kent u dat? Daar sta je dan met je 
kapotte zak en tòch wist ik het alles nog terug te manoeuvreren in die bak met nog gave 
exemplaren in de winkel. Echter… Het buitenste karton met kleurrijke plaat vergat ik erop te 
doen. Tegelijk (!!) vroeg ik – ook als een soort afleiding ? - aan een sub-chef of ie ook nog andere 
Hawaïbloemen-slingers had dan die fletse. En ik placeerde het karton tussen die ander hemden. 
Hij zag het zag ik, maar zei niks. Ik rekende af en spooide me uit de voeten op mijn 
scootmobieletje. Waar slaat dit op denk je dan. In deze winkel hoef ik me niet meer te laten zien 
(hoewel ze ergere dingen gewend zijn schat ik). Nou ja ik vond ze er toch altijd al super 
onvriendelijk.   

Wow heerlijk die soep. Nu dat wat hij Biryani of zoiets noemde (Dolma-achtige dingetjes lekker 
licht zurig) en de rijstschotel die er ook nog bij is. Of heette die rijst nou Biryani? Geen idee. Effe 
heet maken. Lullige dingskes waar je je niet druk over moet maken zeggen die eerste lente 
prikkels. Waar GAAT het over? Brandend maagzuur van al die Iraakse kruiden. Ook al zoiets. Als 
je ouder wordt neem je steeds meer voor lief. Voor zoete koek. Het leven voelt steeds meer als 

IN  DE  SPINAIRIE… 
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een geschenk en je wilt elke seconde zo helder mogelijk houden ook al lukt dat van geen meter. 
Alsof alles één grote goeie bedoeling is.  

Trinette vertelde gister dat ze al 72 jaar Prednison slikt! Ook al zoiets. Hoe dramatisch doen we 
niet als we van de dokter een stootkuurtje van dat paardenmiddel krijgen voorgeschreven. Maar 
zij is er “gewoon” 96 mee geworden….! Terwijl het hier in huis steeds meer Irakees begint te 
ruiken. Morgen geeft ik ze het dienblad terug met in het midden een vette bos tulpen. Iets 
mooiers is er niet voor hen. Ik was eens bij iemand in India die één tulpenbol in de koelkast 
bewaarde en hij was uitgelopen en bloeide, ocherm armzalig… Hij was er helemaal gelukkig 
mee…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leven is zó klein en onbetekenend en tegelijk overtreft het onze stoutste dromen. En het is 
eeuwig zei iemand deze week, want het gaat gewoon door nadat jij bent gestorven… Oh ja en er 
bestaan punaises. En er is ook spinazie. Maar wij bedachten dat er dan ook wel spinaises zouden 
zijn. Extra sterk. Als Popey op 7 februari in de jaren twintig op z’n balkon met teveel 
abrikozenlikeur in z’n mik.  

Leven het doodgewone leven!                                                                                                    @ Hans 
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De collecteweek voor het Longfonds is 
van 11 t/m 16 mei 2020. Ook in 
Roermond gaan collectanten op pad 
om geld op te halen voor een wereld 
zonder longziekten. Hiervoor zijn nog 
collectanten nodig. Help je ook mee? 
 
Collecteren doe je maar één keer per jaar 
en in je eigen buurt. Jouw bijdrage maakt 
echt het verschil! Ook als je niet zoveel 
tijd hebt. We zijn enorm dankbaar dat je je 
wilt inzetten.  
 
Hier doet u het voor 
Voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland is ademen 
niet vanzelfsprekend.  
 
Daarom jaagt het Longfonds medische doorbraken aan om zieke longen 
te voorkomen en te repareren. We versnellen wetenschappelijk 
onderzoek, op zoek naar echte oplossingen. We willen mensen met een 
longziekte meer adem geven, meer regie over hun eigen leven. En we 
zetten ons in voor een rookvrije generatie. Voor een gezonde leefstijl. En 
voor lucht die schoon is. 
 
Geef je op via www.longfonds.nl/collectant 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Collecte 
Administratie via collecte@longfonds.nl of (033) 434 12 87. 

  

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. 

Het Longfonds zoekt collectanten in Roermond 
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[de ritmische beat moeten jullie er zelf bij bedenken] 
 

Ik ben net gestart 
Moet nog alles leren 

Maar daarom niet getreurd 
Ik laat me inspireren 

Door vloggers en door gabbers 
Al klinkt het soms belabberd 

Dat is beslist geen punt 
Want oefening baart kunst 

Zoals het een ware rapper betaamt 
Is dit een aanval op de maatschappij 

Vertel met nou in ’s hemelsnaam 
Waar zijn we mee bezig ik en jij 

Een wereld van namaak en plastic 
De aarde warmt op de zeespiegels stijgen 

De ijsbergen smelten elk ogenblik 
Aardbevingen en orkanen dreigen 

De mooie natuur gaat naar de sodemieter 
Onze globe de smerigste planeet van ’t heelal 

Dat meldde Greenpeace laatst op twitter 
Alles, alles raakt in verval 

En of dat nog niet genoeg is 
Komt een gevaar uit het oosten gekropen 

Het oh zo linke corona virus 
Die Chinese griep gaat ons allen slopen 

Knuffelen, zoenen, seks is verboden 
We moeten koste wat kost dit onheil bestrijden 

“Grote voorzichtigheid is geboden 
Maar voor de media zijn het gouden tijden 

Nu stop ik met klagen en protesteren 
Voorlopig wel genoeg gerapt 

Maar ik wil dit vak echt beter leren 
Want het is een heerlijke uitlaatklep 

 
©Willie de Kubber-Verheijden 

. 

DE RAPPENDE OMA 
 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[de ritmische beat moeten jullie er zelf bij bedenken] 
 

Ik ben net gestart 
Moet nog alles leren 

Maar daarom niet getreurd 
Ik laat me inspireren 

Door vloggers en door gabbers 
Al klinkt het soms belabberd 

Dat is beslist geen punt 
Want oefening baart kunst 

Zoals het een ware rapper betaamt 
Is dit een aanval op de maatschappij 

Vertel met nou in ’s hemelsnaam 
Waar zijn we mee bezig ik en jij 

Een wereld van namaak en plastic 
De aarde warmt op de zeespiegels stijgen 

De ijsbergen smelten elk ogenblik 
Aardbevingen en orkanen dreigen 

De mooie natuur gaat naar de sodemieter 
Onze globe de smerigste planeet van ’t heelal 

Dat meldde Greenpeace laatst op twitter 
Alles, alles raakt in verval 

En of dat nog niet genoeg is 
Komt een gevaar uit het oosten gekropen 

Het oh zo linke corona virus 
Die Chinese griep gaat ons allen slopen 

Knuffelen, zoenen, seks is verboden 
We moeten koste wat kost dit onheil bestrijden 

“Grote voorzichtigheid is geboden 
Maar voor de media zijn het gouden tijden 

Nu stop ik met klagen en protesteren 
Voorlopig wel genoeg gerapt 

Maar ik wil dit vak echt beter leren 
Want het is een heerlijke uitlaatklep 

 
©Willie de Kubber-Verheijden 

. 

DE RAPPENDE OMA 
 

9 
 

 

  

9 
 

 

  



1010 
 

 

  

10 
 

 

  



1111 
 

 
 
 

Wel.kom heeft naar aanleiding van de corona-maatregelen van de        
Rijksoverheid besloten dat alle medewerkers hun werkzaamheden vanuit thuis 
moeten voortzetten. Alle locaties van Wel.kom zijn gesloten voor publiek. 
Face-to-face afspraken met inwoners, cliënten en partners worden waar 
mogelijk op andere wijze ingevuld, zoals telefonisch, per e-mail, met 
videobellen of via andere online vormen. We doen ons uiterste best om onze 
dienstverlening zo goed mogelijk te continueren, maar we doen dit nu anders 
dan u van ons gewend bent. De gezondheid van u en onze medewerkers staat 
steeds voorop. Om u toch zo goed mogelijk te kunnen helpen vindt u hier onze 
diensten en de bijbehorende contact informatie. 
  
Actief Roermond              info@actiefroermond.nl  of kijk op 
 www.actiefroermond.nl 

De wegwijzer                    info@wegwijzerroermond.nl of 088-6560600 
  www.wegwijzerroermond.nl 

Maatje op maat               maatjeopmaat@welkom.nu 
Support en moeders  
informeren moeders      supportroermond@welkom.nu 
Jeugd- en  
jongerenwerk  jeugdenjongerenwerkroermond@welkom.nu 

Jongeren coaching          s.nieuwhart@welkom.nu / 06 52 56 28 27 
  j.hendriks@welkom.nu /06 52 56 28 24   

 c.ballakhal@welkom.nu / 06 21 12 49 56 

Seniorenwerk                   seniorenwerkroermond@welkom.nu 
Opbouwwerk                   opbouwwerk@welkom.nu 
Dementievrijwilligers     e.dorssers@welkom.nu 

 
Onze jeugd-, jongeren-, en opbouwwerkers zijn ook actief op Social Media en 
via deze kanalen te bereiken. 
Natuurlijk blijven we ook centraal bereikbaar via telefoon 0475-345135 of via 
info@welkom.nu   
Aarzel dus niet om contact op te nemen voor informatie 
 
 

 

Update Wel.Kom 

10 
 

 

  

10 
 

 

  



1212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



1312 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

 

  

Beste mensen, 
Tot nu toe gaat onze Koningsmarkt Donderberg gewoon door!!! 
Er zijn nog een aantal kramen te huur  

NU ONLINE

koningsmarktdonderberg@gmail.com.
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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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Het zijn de gewoonste wezens, zo nederig zul je maar zijn, 

Een voorbeeld als geen een van ons en stralend als zonneschijn; 
Iedereen kent ze in alle kleuren, maar we hebben toch geen idee 

Van hun grootheid, ondanks die geuren, ze delen het in stilte mee. 
 

Ze schreeuwen het nooit van de daken, hoe groot en mooi ze ook zijn, 
Of hoe nietig ook en nauwelijks waarneembaar, soms zijn ze oneindig klein; 

Maar ook dan zijn ze altijd vriendelijk en lieflijk en van al dat fraais meer; 
Het zijn vrouwtjes, zowel als Menkes, maar met die seksen gaan ze nooit ècht tekeer. 

 
Integendeel het is een soort fluistertaal, waarin ze zich aan ons tonen, 

Het is geen kwestie van verdienste, de beste of wat zich zal lonen; 
Dat bestaat allemaal niet in hun wereld, iedereen is er volkomen gelijk, 

Ze kennen geen stemmingen of depressies, ook al groeien ze uit het slijk. 
 

Want ze kunnen niet zonder die modder, het is de basis van hun bestaan, 
Maar de zon en de regen zijn net zo broodnodig, anders is het met hen snel gedaan; 

Ze geven zich duizend procenten en iedereen is hun kameraad, 
Standen of voorkeuren kennen ze niet en voor hen is het nooit te laat. 

 
Ze leven compleet in het heden en ze zijn er in elk seizoen, 

Maar de lente en de zomer zijn hun lievelingstijden, daar kunnen zij ook niks aan doen; 
Dat zit in hun bouw en hun sappen en ze zijn zowel duur als goedkoop, 
Ze leven op de laagste plekken en hun bestaan is een teken van hoop. 

 
Maar goed we zullen niet langer zeuren, want u raadt 

nu vast al wat dit zijn… 
Ze zijn zó dichtbij en zó simpel, de oplossing kàn niet 

moeilijk zijn; 
Het zijn onze super vrienden en de bij zingt het in zijn 

gezoem, 
En de goden, met stomheid geslagen, noemden die 

schoonheid… 
 

                     BLOEM 
@ Hans 

 
   

Raadselversje…. 
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Het is de grote droom van veel 
jongens en meisjes. Debuteren tijdens 
een EK kwalificatiewedstrijd en dan 
ook nog eens dé winnende treffer 
maken. Voor Abedellah Idlaasri, beter 
bekend als Appie, had zijn droom niet 
fraaier kunnen uitkomen. Hij speelde 
zijn eerste EK kwalificatiewedstrijd in 
het Nederlands zaalvoetbalteam in de 
aanloop voor het EK in Tsjechië. Een 
wedstrijd in en tegen België en hij 
scoorde de winnende goal. Sinds die 
tijd speelt hij altijd met rugnummer 
14, zijn eigen geluksnummer.

Als jonge jongen droomde Appie over 
een prachtige voetbalcarrière. Echter 
in een gezin met vijf kinderen waren 
de mogelijkheden erg beperkt. De 
carrière liet op zich wachten. Mijn 
vader zei tegen mij: “Als je wilt gaan 
voetballen, dan moet je zelf voetbal-
schoenen regelen.” Appie was vaak 
op straat te vinden om te voetballen. 
Ook liep hij sportvelden en sporthallen 
af om voetbal te beleven. Daar waar 
het mogelijk was hielp hij mee, met 
bijvoorbeeld ballen oppompen en 
spullen klaarzetten. 

Inmiddels heeft Appie een enorme 
reputatie opgebouwd. Niet alleen in 
het veld maar ook ver daarbuiten. 
Iedereen in de wijk kent Appie en hij 
kent de families goed. Sinds oktober 
werkt hij als jongerenbegeleider bij 
DB4ALL. Hij helpt jongeren een stapje 
verder.  

Lees zijn hele verhaal op 
www.donderbergroermond.nl

“Als je wilt gaan voetballen, dan 
moet je zelf voetbalschoenen regelen”

Leerlingen verbeteren de wereld dichtbij 
Woensdag 12 februari presenteerden 
leerlingen van BC Broekhin, Lyceum 
Schöndeln en Niekée hun ideeën hoe 
de leefbaarheid op de Donderberg 
verbeterd kan worden. De leerlingen 
zijn in groepjes aan de slag gegaan 
met een maatschappelijk vraagstuk. 
Zij lieten aan opdrachtgevers, experts 
en medeleerlingen hun eerste plannen 
zien en zij vertelden op welke manier 
zij dit de komende periode willen gaan 
verdiepen. De leerlingen presenteren 
hun verbetervoorstellen aan een jury. 
De ideeën die dan als beste uit de 
bus rollen, worden opgepakt en 
uitgevoerd. 

Dit project is onderdeel van het 
Wijkontwikkelingsproces Donderberg 
en wordt dit jaar voor de derde keer 
gehouden. Doel ervan is om leerlingen 
te laten nadenken over de wereld 
dicht bij huis en dat je met je mening 
en ideeën dingen in je omgeving kunt 
verbeteren. Ook het leren van 
verschillende vaardigheden, zoals 
presenteren en samenwerken, 
worden hierin verder ontwikkeld. 
Voor professionals in de wijk is het 
goed om op deze manier aan te 
sluiten bij de leefwereld van jongeren. 

Uiteenlopende thema’s
De leerlingen gaan de komende 
maanden verder aan de slag met 
uiteenlopende thema’s. Zij konden 
kiezen uit een zevental onderwerpen. 
Zo gaan er groepjes aan de slag met 
vroegtijdig schoolverlaten, verbeteren 
van de leefbaarheid in flatgebouw de 
Viever, lachgas, verbeteren van de 
veiligheid in en rond het winkelcen-
trum en cultuureducatie in de wijk. 

Partijen
Het Jeugd-WOP wordt georganiseerd 
door BC Broekhin, Lyceum Schöndeln 
en Niekée. Het is onderdeel van het 
WOP dat mede mogelijk wordt 
gemaakt door Provincie Limburg, 
gemeente Roermond, Wonen Limburg 
en Wonen Zuid. Daarnaast zijn er 
opdrachtgevers die actief zijn in de 
wijk. Aan deze editie werken mee; 
ECI Cultuurfabriek, winkeliers van het 
winkelcentrum Donderberg, Wel.kom 
en het Vincent van Gogh instituut.
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Beste bewoners van de 
Donderberg. 
Zoals jullie al ongetwijfeld gemerkt hebben is 
het geen winter geweest, zoals we dat uit onze 
jeugd nog allemaal herinneren. Een 
Elfstedentocht zit er ook dit jaar weer niet in. 
Omdat de temperatuur zo zacht is, kan ik me 
voorstellen dat veel mensen al denken aan hun   
tuin voorjaar klaar te maken. Hopelijk denken 

jullie dan ook aan onze prachtige insecten. Daarom heb ik een lijstje 
toegevoegd waar je gemakkelijk kunt zien welk plantje in een bepaalde tijd 
bloeien, hoe hoog ze worden en welke kleur het hebben.  
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam Bloeitijd Bloemkleur Grootte 

(cm) 
Wondklaver Anthyllis vulneraria 5 – 9 geel 10 – 30 

Grasklokje Campanula 
rotundifolia 

6 – 9 blauw 10 – 50 

Grote centaurie Centaurea scabiosa 7 – 9 paars 30 – 100 

Dolle kervel Chaerophyllum 
temulum 

5 – 7 wit 30 – 140 

Franse aardkastanje Conopodium majus 5 – 7 wit 20 – 70 
Akkerwinde Convolvulus arvensis 5 – 10 roze 30 – 80 
Klein streepzaad Crepis capillaris 6 – 11 geel 30 – 90 
Wilde peen Daucus carota 6 – 10 wit 30 – 90 
Beemdooievaarsbek Geranium pratense 7 – 9 blauw 30 – 90 

Bermooievaarsbek Geranium 
pyrenaicum 

5 – 10 paars 20 – 60 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 7 – 10 roze 30 – 70 
Wilde marjolein Origanum vulgare 7 – 9 roze 30 – 60 
Grote klaproos Papaver rhoeas 6 – 7 rood 40 – 80 
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris 3 – 5 geel 10 – 25 
Herik Sinapsis arvensis 5 – 9 geel 50 – 80 
Akkermelkdistel Sonchus arvensis 6 – 10 geel 30 – 150 
Paardenbloem Taraxacum officinale 4 -7 geel 10 – 50 

Reukeloze kamille Tripleurospermum 
inodorum 

6 – 10 wit 20 – 80 

 



1918 
 

Beste bewoners van de 
Donderberg. 
Zoals jullie al ongetwijfeld gemerkt hebben is 
het geen winter geweest, zoals we dat uit onze 
jeugd nog allemaal herinneren. Een 
Elfstedentocht zit er ook dit jaar weer niet in. 
Omdat de temperatuur zo zacht is, kan ik me 
voorstellen dat veel mensen al denken aan hun   
tuin voorjaar klaar te maken. Hopelijk denken 

jullie dan ook aan onze prachtige insecten. Daarom heb ik een lijstje 
toegevoegd waar je gemakkelijk kunt zien welk plantje in een bepaalde tijd 
bloeien, hoe hoog ze worden en welke kleur het hebben.  
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam Bloeitijd Bloemkleur Grootte 

(cm) 
Wondklaver Anthyllis vulneraria 5 – 9 geel 10 – 30 

Grasklokje Campanula 
rotundifolia 

6 – 9 blauw 10 – 50 

Grote centaurie Centaurea scabiosa 7 – 9 paars 30 – 100 

Dolle kervel Chaerophyllum 
temulum 

5 – 7 wit 30 – 140 

Franse aardkastanje Conopodium majus 5 – 7 wit 20 – 70 
Akkerwinde Convolvulus arvensis 5 – 10 roze 30 – 80 
Klein streepzaad Crepis capillaris 6 – 11 geel 30 – 90 
Wilde peen Daucus carota 6 – 10 wit 30 – 90 
Beemdooievaarsbek Geranium pratense 7 – 9 blauw 30 – 90 

Bermooievaarsbek Geranium 
pyrenaicum 

5 – 10 paars 20 – 60 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 7 – 10 roze 30 – 70 
Wilde marjolein Origanum vulgare 7 – 9 roze 30 – 60 
Grote klaproos Papaver rhoeas 6 – 7 rood 40 – 80 
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris 3 – 5 geel 10 – 25 
Herik Sinapsis arvensis 5 – 9 geel 50 – 80 
Akkermelkdistel Sonchus arvensis 6 – 10 geel 30 – 150 
Paardenbloem Taraxacum officinale 4 -7 geel 10 – 50 

Reukeloze kamille Tripleurospermum 
inodorum 

6 – 10 wit 20 – 80 

 

19 
 

 
Wanneer je in je tuin meer plantjes zet waar insecten op af komen, om nectar 
of stuifmeel te halen kan je zelf het wonderlijke spel zien hoe die insecten dat 
op ieder zijn eigen manier doen. Wanneer je bloemen in je tuin plant die in 
verschillende perioden bloeien, kan je niet alleen over een langere tijd 
genieten van je bloemen maar bied je ook voor een langere periode 
voedingsstoffen voor de insecten aan. Niet alle insecten ontwikkelen zich in de 
zelfde periode, vandaar dat het belangrijk is dat men plantjes zet, die op 
verschillende tijden die stoffen aanbieden.  
Als imker vind ik het altijd spannend om na de winter te gaan kijken hoe de 
verschillende volken na de winter door gekomen zijn. Op het ogenblik hebben 
we net als vorig jaar 3 bijenvolken in de Donderse Moestuin. Zoals het er nu uit 
ziet zijn de volken goed door de periode gekomen. 
Zodra de temperatuur overdag boven de 15 graden 
komt gaan de bijen opzoek naar voedsel. 
Nu vliegen ze nog rond de kast om water te halen en 
hun ontlasting te lossen. Ook vliegen de jonge bijen 
uit, om alvast te oefenen. Zodra de imker zijn bijen 
ziet binnenkomen met stuifmeel aan de achterpoten 
is dit het signaal dat de koningin aan de leg is en er 
zomerbijen komen. Nu alles vroeger is dan 
voorgaande jaren verwacht ik dat de komende 
weken en is het seizoen voor de bijen gestart. In het 
volgende bericht zal ik vertellen hoe de bijen van de 
Donderse Moestuin uit “de winterslaap” zijn 
gekomen. 

@ Fiel Schelfhout 
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De oudste vermelding van de Roermondse stadsreus dateert van 1680, maar er zijn 
vermoedens dat hij ouder is. Mogelijke bronnen hiertoe zijn helaas verloren gegaan. 
Vermoedelijk was er reeds sprake van een stadsreus begin 15de eeuw, omdat in 1410 
begonnen werd met de bouw van de huidige kathedraal in gotische stijl, gewijd aan de 
patroonheilige van Roermond, genaamd St. Christoffel. 

Immers was bekend dat er uit diversen andere plaatsen Christoffelreuzen waren, zoals 
in 1398 in Antwerpen. 

In 1749 kreeg de Roermondse Stadreus, zijnde 
een reusachtig beeld van St. Christoffel, een 
processie-verbod op grond van een 
bisschoppelijk besluit van 27 juni 1747, waarbij 
dergelijke excessen verboden waren. De huidige 
stadsreus, genaamd Stuf, werd in 1982 geboren 
ter gelegenheid van de viering 750 jaar stad 
Roermond. Een jaar later werd het Remunjse 
Reuzegilde opgericht onder leiding van Paul Poell. Hij had ook een actieve rol in de 
oprichting van de Federatie Nederlandse Reuzen, waartoe ook ’t Remunjse Reuzegilde 
is bij aangesloten. Helaas overleed Paul Poell op 9 juli 2010 op 62-jarige leeftijd. 

De Roermondse reus stelt Christoffel voor, de patroonheilige van alle reizigers en van 
de fiere stad aan de Maas. Het kind op de schouder stelt Jezus voor. In zijn 
rechterhand draagt Christoffel (Stuf) een lamp om in het donker zijn weg te zoeken, 
om Jezus veilig aan de overkant van de rivier te brengen. 

De gildeleden gaan gekleed in historische kostuums 
uit de 16de eeuw. 
De groep bestaat uit een 12-tal actieve leden en 
beschikt over een eigen gildehuis. 
Ook beschikt het reuzengilde over een eigen 
gildekapel,  waarvan de kapelleden eveneens 
gekleed gaan in historische kostuums. 
De gildeleden willen de cultuur historische waarde 
in deze, voor Roermond behouden. 

Maar ook het Reuzegilde kan niet zonder vrijwilliger ….. Denk je nou dat lijkt mee heel 
leuk om aan mee te doen. Neem dan contact op met het secretariaat. 

secretaris@reuzengilde-roermond.nl 

Het ontstaan en ontwikkelen van  
’t Remunjse Reuzegilde 
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en schuif aan bij de eettafel van de wijkhuiskamer van “Bij Bosshardt”                                                                 
voor een lekkere warme uitgebreide lunch, op iedere donderdag rond de klok 
van 13. 00 uur. 
 

GOEDKOOP EN TOCH GEZOND EN SMAKELIJK,                                                                      
GEZELLIG EN ALLE LEEFTIJDEN ZIJN WELKOM 
 
Door deskundige vrijwilligers wordt er gekookt met verse ingrediënten.  
De voedingsvoorschriften van zowel de westerse als de oosterse keuken 
worden strikt nageleefd. 
De lunch varieert van rijk gevulde maaltijdsoepen, ovenschotels, stamppotten, 
uitgebreide salades of rijst- en pastagerechten; afhankelijk van het gerecht 
wordt er brood bij geserveerd. 
 
DEELNAMETARIEF: 2, 50 EURO PER PERSOON. 
 
 
Bosshardthuis 
Jupiterstraat 44 
tel. 0475 – 32 22 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eet eens een hapje mee 
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Gratis training 
Als dementievrijwilliger krijgt u een 
gratis scholing van 4 dagdelen, waarin 
wordt ingegaan op het ziektebeeld, de 
communicatie en de benadering van 
de persoon met dementie.  
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u 
belangstelling om als 
dementievrijwilliger aan de slag te 
gaan?  
Neemt u dan contact op met 

Els Dorssers 
Wel.kom Roermond 
T   0475 345135  
E   e.dorssers@welkom.nu 

Dementievrijwilligers gezocht 
Steeds meer mensen krijgen direct of in 
hun naaste omgeving te maken met 
dementie. Ook in de gemeente 
Roermond. De komende twintig jaar 
verdubbelt het aantal mensen met 
dementie.  

Ontlasten mantelzorger  
Dementie heeft grote gevolgen voor zowel 
degene die deze ziekte heeft als voor de 
naaste omgeving. Veel naasten komen dan 
ook terecht in de rol van mantelzorger.  
In de gemeente Roermond zijn wij daarom 
op zoek naar vrijwilligers die 
ondersteuning kunnen bieden aan mensen 
met dementie in de thuissituatie en aan 
hun mantelzorgers. 
 
U kunt activiteiten met de oudere 
ondernemen en daarmee de mantelzorger 
ontlasten. Zoals samen wandelen, een 
boodschap of een spelletje doen. Het is 
voor de mantelzorger geruststellend dat 
hun partner of ouder met dementie dan in 
goede handen is en zij even kunnen 
genieten van een paar vrije uurtjes voor 
zichzelf. 
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SUPPORT, ONDERSTEUNING 
Meestal gaat het goed bij gezinnen met 
kinderen, maar er zijn ook situaties 
waarin een van de ouders of de kinderen 
echt een steuntje in de rug nodig heeft. 
De vrijwilligers van SUPPORT bieden u of 
uw kinderen een helpende hand.  

Wat is SUPPORT? 
SUPPORT helpt gezinnen met kinderen tot 
en met 12 jaar met praktische hulp, de 
Nederlandse taal, versterken van 
vriendschappen of het sociale netwerk. De 
vrijwilligers geven extra aandacht die 
nodig is aan de kinderen en de ouders.  

Hoe werkt Support? 
U kunt contact opnemen en we maken 
een afspraak bij u thuis. De coördinator 
doet een aanmelding en kijkt na de 
kennismaking welke vrijwilliger bij het 
gezin past. Nadat de vrijwilliger in het 
gezin is voorgesteld start de ondersteuning 
en komt de vrijwilliger 1x per week bij u 
thuis. Meedoen aan SUPPORT is gratis. 

 

 

MOEDERS INFORMEREN 
MOEDERS  
Ben je zwanger of nét moeder 
geworden, dan verandert er een 
heleboel. Dat is niet altijd 
gemakkelijk, zeker wanneer je 
weinig sociale contacten hebt. Een 
ervaren moeder kan je op 
vrijwillige basis helpen en steunen 
of kan in jouw gezin ook de andere 
kinderen extra aandacht geven. 
Hoe werkt moeders informeren 
moeders? 
Je kunt contact opnemen en we 
maken een afspraak bij jou thuis. 
De coördinator doet een 
aanmelding en kijkt na de 
kennismaking welke vrijwilliger bij 
jouw gezin past. Nadat ze in het 
gezin is voorgesteld, start de 
ondersteuning en komt de 
vrijwilliger 1x per week bij jou thuis. 
Meedoen aan MIM is gratis. 
 
Meer informatie 
Hafida Tama  
Eefje ten Haken   
T   0475 345 135  
E   supportroermond@welkom.nu  
 

SUPPORT en Moeders Informeren Moeders  
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  Vrijwilligers voor Maatje op Maat 

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 een 
belangrijke bijdrage leveren aan het 
voorkomen van eenzaamheid en sociaal 
isolement. Zowel vrijwilligers als mensen 
die behoefte hebben aan een maatje 
kunnen zich aanmelden. 
 
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. 
 

 

Bij Maatje op Maat 
kunnen inwoners terecht 
voor 
▪ 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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  ▪ 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. 

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 op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur met 0475 345140. Wij 
helpen u graag verder. 

Vrijwilligers voor Maatje op Maat 

Open inloop bij de Graasj 
 

Samen met de Graasj organiseert Maatje op Maat een ontmoetingsactiviteit onder de 
naam Onder Anderen (O.A.). 

O.A. is voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje en contact met anderen.  
O.A. is één keer in de twee weken op dinsdagmiddag tussen 12.00-15.00 uur. 
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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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  ▪ 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. 

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 op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur met 0475 345140. Wij 
helpen u graag verder. 

Vrijwilligers voor Maatje op Maat 

Open inloop bij de Graasj 
 

Samen met de Graasj organiseert Maatje op Maat een ontmoetingsactiviteit onder de 
naam Onder Anderen (O.A.). 

O.A. is voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje en contact met anderen.  
O.A. is één keer in de twee weken op dinsdagmiddag tussen 12.00-15.00 uur. 
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Inhoud van deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2020 
-1- Vrijwilligersmiddag Wijkvereniging Hoogvonderen 
-2- Nooit te oud 
-3- De Vlonder 
Vrijwilligersmiddag Wijkvereniging Hoogvonderen 
Op zondagmiddag 26 januari kwamen de prevenders, de mensen die helpen met allerlei 
activiteiten in de wijk, leden van verschillende ondersteunende activiteiten zoals van het jeu de 
boules en opzetten van de meiboom en het merendeel van de verenigingsleden bij elkaar voor 
een gezellig samenzijn met een hapje en drankje. Het werd een ontspannen middag waarop 
menigeen andere vrijwilligers heeft leren kennen en de ontwikkelingen in de wijk informeel aan 
de orde werden gesteld. Er trad een bekende persoonlijkheid op met een 'Buut' die op tv een 
voortdurende reeks biepjes zou hebben opgeleverd. De middag was verder een groot succes en 
we willen behalve aan de bezoekers/vrijwilligers ook op deze weg onze dank uitspreken aan de 
organisatoren van de middag. 
Nooit te oud 
Samen met de ECI is de koninklijke harmonie met het hoofdkwartier in Hoogvonderen een 
activiteitenagenda gestart onder de naam: 'Nooit te oud'. Inmiddels zijn de eerste 
bijeenkomsten geweest. Wat al meteen duidelijk wordt, is dat met name de Keuninklikke zich op 
een onverwacht grote toestroom van potentiële muzikanten mag verheugen. Het vorig jaar 
opgerichte koor is bijna verdubbeld aan zangers. Vooral de afdeling van de mannen heeft een 
flinke uitbreiding gekregen. Dit bevalt natuurlijk goed want daardoor is er meer stemmenkleur in 
het koor gekomen. Maar ook de mensen die een instrument willen (leren) bespelen zijn in grote 
getale toegestroomd. Klarinettisten, saxofonisten, te veel om op te noemen. De meerderheid 
van de nieuwkomers zijn 55 plus die zeer gevoelig zijn voor de prijs - kwaliteit verhouding. 
Kortom, de actie is een doorslaand succes 
De Vlonder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 



2928 
 

  

 

 
 
 
 
 
Inhoud van deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2020 
-1- Vrijwilligersmiddag Wijkvereniging Hoogvonderen 
-2- Nooit te oud 
-3- De Vlonder 
Vrijwilligersmiddag Wijkvereniging Hoogvonderen 
Op zondagmiddag 26 januari kwamen de prevenders, de mensen die helpen met allerlei 
activiteiten in de wijk, leden van verschillende ondersteunende activiteiten zoals van het jeu de 
boules en opzetten van de meiboom en het merendeel van de verenigingsleden bij elkaar voor 
een gezellig samenzijn met een hapje en drankje. Het werd een ontspannen middag waarop 
menigeen andere vrijwilligers heeft leren kennen en de ontwikkelingen in de wijk informeel aan 
de orde werden gesteld. Er trad een bekende persoonlijkheid op met een 'Buut' die op tv een 
voortdurende reeks biepjes zou hebben opgeleverd. De middag was verder een groot succes en 
we willen behalve aan de bezoekers/vrijwilligers ook op deze weg onze dank uitspreken aan de 
organisatoren van de middag. 
Nooit te oud 
Samen met de ECI is de koninklijke harmonie met het hoofdkwartier in Hoogvonderen een 
activiteitenagenda gestart onder de naam: 'Nooit te oud'. Inmiddels zijn de eerste 
bijeenkomsten geweest. Wat al meteen duidelijk wordt, is dat met name de Keuninklikke zich op 
een onverwacht grote toestroom van potentiële muzikanten mag verheugen. Het vorig jaar 
opgerichte koor is bijna verdubbeld aan zangers. Vooral de afdeling van de mannen heeft een 
flinke uitbreiding gekregen. Dit bevalt natuurlijk goed want daardoor is er meer stemmenkleur in 
het koor gekomen. Maar ook de mensen die een instrument willen (leren) bespelen zijn in grote 
getale toegestroomd. Klarinettisten, saxofonisten, te veel om op te noemen. De meerderheid 
van de nieuwkomers zijn 55 plus die zeer gevoelig zijn voor de prijs - kwaliteit verhouding. 
Kortom, de actie is een doorslaand succes 
De Vlonder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 

29 
 

 

Oplossing was: TEAMWORK 
Winnaar vorige uitgave:  Ger Lambie  gefeliciteerd.  
 
meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 
 
 
 
 

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       
FB:    MoestuinDonderbergNu 
Geopend elke Maandag van 13-16 uur 
 

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)  
Maandag t/m donderdag van 10 tot 16:00 uur 
Vrijdag van 10 tot 12:00 uur 
Za & Zo gesloten 
 

Politie  
Dringende zaken: Tel. 112  
Overige zaken: Tel. 0900-8844 
Drugsoverlastlijn Tel.0900-8844   
Spreekuur: Donderbergweg 47 (wijkagent)  
Ma. 14.00 - 16.00uur  
 

Startersspreekuur  “Starten als 
ZZP’er/eigen bedrijf”  
Via de website www.starterscentrum.nl   
kan men zelf een adviesgesprek inplannen. 
Telefonisch bereikbaar op 06-29058300   
of per mail info@starterscentrum.nl 
Contactpersoon: Ger Smith.  
 

Seniorenvereniging Donderberg 55+  
Info: dhr. Jan Raeven.  
Tel: 0475-324474   
 

Servicelijn Gemeente Voor 
klachten/meldingen over onderhoud     
openbare ruimte, verhardingen, rioleringen, 
ongedierte, reiniging, afvalinzameling,  
gladheidsbestrijding, openbare verlichting en 
groenvoorziening. Tel: 140475  
(landelijk nr. ook voor GSM) 
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MijnAfvalwijzer.nl 
April 
DO 2 REST/GFT 
DO 2 PLASTIC 
DO 9 REST/GFT 
DO 16 REST/GFT 
DO 16 PLASTIC 
DI 21 TEXTIEL 
DO 23 REST/GFT 
VR 24 OUD PAPIER 
DO 30 REST/GFT 
DO 30 PLASTIC 
Mei 
DO 6 REST/GFT 
DO 6 PLASTIC 
DO 13 REST/GFT 
DO 20 REST/GFT 
DO 20 PLASTIC 
DO 27 REST/GFT 
Vr 28 OUD PAPIER 

Volgende uitgave    
Juni 

Kopij inleveren t/m    
15 Mei 

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   
 

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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Feestelijke oplevering van 
woningen Sterrenberg

In december en januari is een onder-
zoek uitgevoerd naar de woonwensen 
van 55-plussers op de Donderberg. 
Als je ouder wordt, wil je het liefst zo 
lang mogelijk in je vertrouwde woon-
omgeving blijven wonen. Maar met 
het stijgen van de leeftijd veranderen 
de woonwensen en woonbehoeften 
misschien wel. 

Het onafhankelijk bureau, I&O 
Research, voert dit onderzoek uit. 
Buurtbewoners van 55 jaar en ouder 
werden uitgenodigd om een vragen-
lijst in te vullen. Van de 1.465 aange-
schreven inwoners reageerden 425 
mensen. Dat is een respons van bijna 
één op de drie. Een prima respons 
voor een dergelijk onderzoek. Met 
ongeveer 25 bewoners wordt een 
persoonlijk vervolggesprek gepland. 

In maart is gestart met deze vervolg-
gesprekken. Vanwege de maatregelen 
rond het coronavirus worden de 
afspraken later ingepland.
 
Met de resultaten uit de vragenlijsten 
en vervolggesprekken kan een goed 
beeld worden gegeven van de woon-
wensen van 55-plussers. De resultaten 
van het onderzoek vormen een be-
langrijk uitgangspunt bij de toekom-
stige plannen voor de wijk. Zodra de 
resultaten bekend zijn, leest u dit 
uiteraard in het wijkblad en op de 
website www.donderbergroermond.nl

Hartelijk dank aan iedereen die 
deelgenomen heeft aan het onder-
zoek. Onder de deelnemers aan de 
vragenlijst worden binnenkort tien 
VVV geschenkbonnen verloot. 

In februari was de feestelijke 
oplevering van 37 woningen op de 
Sterrenberg die de afgelopen twee 
jaar zijn gerenoveerd. Bewoners en 
ondernemers waren door Wonen 
Zuid uitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn bij Maximina. De onder-
nemers van de gerenoveerde 
woon-werkwoningen aan de Luna-
straat kregen de gelegenheid om 
te vertellen over de voordelen van 
wonen en werken gecombineerd 
in één woning. 

De gerenoveerde woningen liggen 
verspreid over een aantal blokken 
aan de Lunasstraat, Venusstraat en 
Plutolaan. Wonen Zuid heeft deze 
woningen uitgebreid gerenoveerd. 
Niet alleen het wooncomfort en de 
uitstraling van de woningen is 
verbeterd. Badkamer, keuken en 
toilet zijn vernieuwd. De woningen 
zijn energiezuiniger en gezonder 
om in te leven! Dit is goed voor de 
bewoners, voor de beurs en voor 
het klimaat. 

Vervolggesprekken voor onderzoek 
naar woonwensen 55-plussers 


