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Ons wijkblad 
 

Lieve trouwe lezers. 

Allereerst hoop ik dat U allen nog heel 
gezond bent en wij wensen U dan ook 
nog vele jaren toe in goede 
gezondheid. 

Het is een trieste tijd, vele hebben 
iemand verloren aan Corona of iets 
anders en afscheid nemen was dan 
ook heel anders en soms heel 
eenzaam. 

Als ik het zo oneerbiedig mag zeggen 
deze tijd heeft ons ook iets geleerd. 
Dat we inderdaad samen sterk staan 
ook al waren/zijn we alleen. De 
hulpvaardigheid die tot stand kwam 
door veel mensen, je kan dan alleen 
maar hopen dat ook na de Corona tijd 
deze hulp zal blijven voortbestaan.  

De redactie. 
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Al een hele tijd lijkt het wel of de wereld stilstaat ………… 
Maar niets is minder waar, De Donderie leeft!! 

De wijkraad / werkgroepen waren achter de schermen steeds bezig. 
Was het om mensen te bellen hoe het ging. 

Gewoon een praatje maken. 
Vragen of ze iets nodig hadden. 

Een leuke verrassing maken en geven voor de Pasen. 
Maar ook nadenken hoe we de ontmoetingsruimte weer open kunnen 

doen zodat we de mensen weer een kopje koffie/thee kunnen schenken. 
Meer hierover leest U verder in het wijkblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijkraad 



44 
 

  Het coronavirus houdt ons al weken bezig, helaas zal dat nog een tijd onder 
ons blijven. Wat velen misschien niet weten is dat de Varroabesmetting 
(Koreaanse mijt) bij de bijen de zelfde dodelijk gevolgen heeft als het 
Coronavirus bij ons. 
Er zijn wel grote verschillen. De Corona is een virus, terwijl de Varroa een mijt 
is die een veertigtal jaar geleden “mee gelift” is vanuit Azië. Op onderstaande 
afbeelding zie je zo’n mijt. 

 
De mijt is een parasiet op de bijen. Aanvankelijk dacht 
men dat de mijt het bloed opzuigt uit de larf en/of de bij, 
waardoor de bijen overlijden. Hoe dat er uit ziet bij een 
larf/bij is in de volgende foto’s afgebeeld. De rode 
stippen op de larf/bij is de Varroamijt. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat de mijt niet het bloed, maar het vet 
van de larf/bij opzuigt. Hierdoor begrijpen we waarom de sterfte tijdens de 
winterperiode meer is en er soms complete volken doodgaan. Als de winterbij 
minder vet heeft, is hij minder bestand tegen de koude, met als gevolg 
overlijden. Dit gebeurd massaal en kan slechts bestreden worden door het 
gebruik van chemische middelen. 
 
Zelf heb ik moeite om deze te gebruiken, waardoor ik het mildste middel 
gebruik n.l. Thymovar. Thymovar is een vluchtige stof die de Varroa mijt 
bestrijdt, maar geen schade aanricht bij de bij en de honing. Oxaalzuur 
druppelen doe ik net voor de winter. Dit is ook een relatief mild middel voor de 
bij, maar werkt wel effectief tegen de Varroamijt. 
 
 

De grote vijand van de honingbij 
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Half maart ging ik inspecteren en constateerde dat de bijen de winter goed 
overleeft hebben. Dit geeft altijd vertrouwen aan de imker dat zijn 
winterbehandeling goed heeft gewerkt. 
Er werd stuifmeel door de haalbijen binnen gehaald, dus was ik benieuwd of 
de koningin aan de leg was. Ja hoor er was open- en gesloten broed aanwezig.  
 

Op de afbeelding zie je gesloten cellen. Hierin 
zit broed dat ouder is dan 6 dagen. In 
sommige opencellen zie je witte “wormpjes”. 
Dit zijn jonge larfjes jonger dan 6 dagen. De 
werkbijen op de afbeelding verzorgen de 
jonge larfjes.  
Het volk zal snel groeien dus het leek me 
verstandig een broedkast er op te zetten, 
zodat er ruimte is voor het groeiende volk.   

 
Nu maar hopen dat het weer warmer wordt en de drachtplanten nectar geven, 
zodat we honing in de kasten krijgen. 
Dit was weer een kort bericht uit de Donderse Moestuin. Hopelijk kan ik 
volgende keer melden dat er honing gemaakt wordt door de bijen. 
 

@ Fiel 
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Op het moment zijn wij door de Corona ook gesloten maar… 

Om te weten wanneer we weer open gaan bel dan even ….. 

0475-212567 

Of bel even met Henni     06-11225224 
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Als een klap van duizend vleugels, 

Als een klap van duizend vleugels, 

Komt het altijd onverwachts; 

Op je hoede was je vergeten 

En je was op niets verdachts. 

Ik sjeesde in mijn dagelijkse scootje, 

De Daelenbroeckstraat om de hoek; 

Bij de Hillenraedtstraat naar binnen… 

En raakte daar volledig zoek. 

Want wat vloog mij in het gezicht hier, 

Duizenden bloempjes rose en klein; 

Als u ’t gezien heeft kunt u ’t beamen, 

Opeens was het weg dat dagelijks gordijn. 

Zoveel schoonheid dat je aanvloog 

Vanonder de bomen in dat armzalig gras; 

Een rose gloed lag overal over, 

Alsof de Corona er nooit was. 

Lang leven het volkomen ongeplande, 

Het laat niets en niemand koud; 

Precies op tijd komt die inspiratie, 

Iets wat van jou en iedereen houdt… 

@Hans 

 

Rose… 
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En gelukkig mogen wij weer open met Café Bubbels na 11 weken dicht te zijn 
geweest in strijd tegen Corona. 
Nu is het ook niet allemaal makkelijk want het ligt nog steeds niet achter ons 
en we zijn nog steeds in gevecht met het vervelende virus. 
Maar U bent wel weer van harte 
welkom bij ons 
Mits uw gezondheid het toelaat. 
Wij kijken in ieder geval weer uit 
naar Uw bezoek. 
In Café en op het terras. 
Of bij mogelijk bij een van de 
evenementen. 
 
Ook nemen wij weer feestjes aan. 
Natuurlijk handhaven wij wel nog de regels van het kabinet. 
Hopelijk zien wij elkaar snel weer tot dan. 
 
m.v.g. Team Café Bubbels 
 

 

  

Het is juni 
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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. 

Lizet Meuwissen is eind 2017 begonnen met een hobby, namelijk kleding 
bedrukken en theelichtjes maken. Naast haar hobby zat ze in de 
gehandicaptenzorg, wat ze heel graag deed, maar in maart 2018 kwam ze terecht 
met een zweepslag en door  haar chronische ziekte werd de zorg haar te zwaar. 
''In november 2018 heb ik mijn contract beëindigd en ben mij toen meer in mijn 
hobby gaan verdiepen, omdat ik het erg leuk vind. Ik vond het zo leuk dat ik het 
als mijn werk wilde beschouwen en al gauw ging het balletje rollen. Ik heb dan 
ook veel gesprekken met adviseurs gehad, waar ik veel aan heb gehad. 4 februari 
2019 was het dan zover, mijn eigen bedrijf  (L.M. Creations) ging van start dit had 
ik nooit kunnen dromen maar het is echt waar. Ik ben dan ook erg trots op 
mezelf'' zegt  Meuwissen. 
 
''Ik ben vanuit de UWV voor mezelf begonnen, een half jaar heb ik dat gedaan en dan was 
m’n beslissing of ik ermee door ging, of weer ging solliciteren''. Ik heb dus gekozen om als 
zzp’er door te gaan en verkopen op de markt. Dit bevalt me goed en nog steeds, mensen 
beginnen me nu langzaam te vinden. Ik heb een eigen Facebookpagina van m’n bedrijf. Ik 
ben zzp’er zonder personeel, mijn ouders en m’n man ondersteunen mij. Ik sta op de 
Donderbergse markt met mijn spullen. Klanten komen naar m’n kraam en bestellen iets en 
kunnen het een week later ophalen. Ik kan alles bedrukken, eigenlijk te veel om op te 
noemen, ik heb onbedrukte voorbeelden op m’n fb pagina staan. De klant kan naar zijn 
eigen wens, iets laten bedrukken. Ik hoop dat ik dit kan blijven doen'' vertelt Lizet. 
''Ik heb gekozen om big Benny van de groep Roermondse toppers op een mok te zetten, in 
de hoop dat ik meer bekendheid zou krijgen. Dit heb ik ook eerst overlegd met Benny zelf. 
En omdat ik zelf geen kinderen heb, wilde ik toch iets doen voor de kids. Aangezien Benny 
van de Veldjmuus is, heb ik gekozen ze te ondersteunen. De mokken kunnen besteld 
worden via een privé bericht op facebook L.M Creations. Ook kan de mok  na betaling, 
opgestuurd worden naar degene die het besteld. De kosten van 1 Big Benny mok zijn 
€7,00.Voor ieder verkochte beker gaat er €1,00 naar de kinderen van de Veldjmuus. 
Eigenlijk wil ik zoveel mogelijk voor de kids verdienen. Deze actie voor de kinderen loopt tot 
het einde van dit jaar, besluit de eigenares van L.M Creations. 
 
        @ Angela Hokstam 

 

Lizet Meuwissen zet zich in voor de Veldjmuus 
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Na de carnaval kregen we allemaal te maken met de term “Corona”, een virus dat de 
wereld een pas op de plaats laat maken. Tegen het einde van het jaar 2019 hoorde je 
de term vooral in China. Niemand had gedacht dat dit woord zoveel impact zou 
hebben op ons hele leven. Maar niks is minder waar, en ook ons land werd keihard 
getroffen door deze dodelijke ziekte. Ons land ging gedeeltelijk op slot, en ieder 
individu heeft hier helaas mee te maken gekregen. De wijk Donderberg, met de 
omringende buurten is nog minder dan een speldenprik op de wereldbol, maar ook 
daar is het virus neer gedaald. Iedereen in zijn omgeving, heeft wel een kennis, vriend, 
vriendin of familielid wat door het virus is getroffen. Het enige wat we kunnen doen is 
ons houden aan de afgekondigde maatregelen en hopen dat we gezond blijven.  

Als ondernemer van The Read Shop in Winkel Centrum Donderberg, was mijn grootste 
angst buiten de gezondheid, dat de meeste winkels moesten sluiten, waaronder ik zelf. 
Zakelijk gezien was het dan ook prettig dat we open konden blijven. Het open blijven 
vergt een enorme inzet aan energie, omdat je met vele zaken te maken krijgt. Wie had 
ooit gedacht dat je als winkels “kuchschermen” krijgt tussen klant en verkoper, en ik 
denk dat we deze de komende maand,  misschien wel maanden niet meer weg kunnen 
denken uit de winkels. Een maximaal aantal bezoekers in de winkel, vaak handen 
wassen en of desinfecteren, klanten beschermen d.m.v. looproutes in de winkel, dit 
alles is een enorme uitdaging geworden. Ook het gedrag van de consumenten is erg 
veranderd, en dan wel in de goede zin van het woord. Er wordt meer gekeken naar de 
medemens, we letten op elkaar en er is meer saamhorigheid. Dit laatste is een groot 
winstpunt, want wij als ondernemers, winkeliers en personeel hebben jullie nodig, en 
juist jullie laten zien dat winkelen in ons winkel centrum Donderberg gewoon mogelijk 
is. We pakken een mandje/winkelmandje daar waar nodig is en luisteren goed naar de 
richtlijnen in de winkels.  

Laten we vooral samen door gaan. Niemand van ons heeft helaas een vaccinatie en of 
medicijn tegen dit virus geweld, maar we kunnen wel samen ervoor zorgen dat het 
besmettingsgevaar minimaal is.   

 

Bart Knoops 

Read Shop Express  

 
 
 

CORONA EN WINKELEN 
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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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Lunchroom Bon appetit in het winkelcentrum van de Donderberg bestaat dit jaar 1 
jaar. Een jaar om niet te vergeten, zwaar maar leerzaam. De eetzaak hoopt  de 
samenleving nog vele jaren te kunnen laten genieten, van  hun heerlijk eten. 

De 37 jarige Davy van der Sluijs woont in de Kastelenbuurt op de Donderberg. Hij is 
geboren in het Roermondse veld en daar opgegroeid. Van der Sluijs is de oprichter van 
Bon appetit. Hij zegt dat de naam Bon appetit is gekozen, omdat het lekker klinkt in de 
oren en makkelijk te onthouden is voor iedereen. ''In het Frans geeft de naam altijd 
wat meer charisma. Het eerste jaar zit er al op, het was een jaar om niet te vergeten''. 
''De horeca een hele nieuwe wereld, ik had mijn idee wat ik wilde brengen in 
Roermond. Iets anders maar toch ook gewoon simpel en voor elk budget wel iets''. 
''Een soort Street food concept, je kunt het mee nemen of met de hand eten, zonder 
toeters en bellen. Goed vers eten, voor een betaalbare prijs''. ''In het begin zoek je je 
systeem. Het heeft even geduurd voor dat het systeem op zijn plek was, maar 
inmiddels mag ik zeggen dat Bon Appetit op de goede weg is vertelt de directeur- 
eigenaar. 

De toekomstplannen zijn om te zorgen, dat de klant altijd op nummer 1 blijft staan. De 
klantvriendelijkheid en hygiëne staan bij  de eetzaak hoog aangeschreven en de 
keuken is best uitgebreid. Denk aan de specialiteiten uit de Surinaamse keuken, onder 
andere de roti, bami, nasi met rode kip of garnalen, de broodjes hete kip, kerrie kip, 
bakkeljauw, pom, pepesan of de barra. Specialiteiten uit de Indonesische keuken zijn 
onder andere, kip saté gecombineerd met nasi, bami longtong of witte rijst, nasi en 
bami met rendang bali kip of semoor kip gecombineerd met een telor met sambal 
goreng boontjes. Men kan er terecht voor het ontbijt, de lunch, de avond maaltijd en 
een kids menu. 

Bon appetit heeft een eigen website en is ook te vinden via thuisbezorgd. De dienst 
aan bezorgen wordt ook aangeboden. Van der Sluijs zegt dat vanwege corona het 
afwachten is, maar desalniettemin blijft hij hard werken,  kwaliteit en 
klantvriendelijkheid behouden, het concept uitbreiden. Hij heeft in gedachten zijn 
kunnen in meerdere steden te laten zien. Maar eerst wil ik mij de komende jaren 
richten op Bon appetit  Roermond, zo dat de volgende stap naar een nieuwe Bon 
appetit een stuk makkelijker is aldus de eigenaar. 

Angela Hokstam  

Bon appetit bestaat 1 jaar 
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Haar vader wilde erg graag dat ze 
advocaat zou worden. En als kind zag 
ze dat zelf ook wel zitten. Ze praatte 
veel en kwam op voor anderen. Toch 
maakte ze een andere keuze en nu 
studeert Esra Yalcinkaya fiscaal recht 
aan de Universiteit van Tilburg. En 
haar vader, die is reuzetrots op haar.

“Ik was een leergierig kind. Ik wilde 
graag alles weten en was nooit 
tevreden met een 6. Als andere kinde-
ren een voldoende haalden, moest mij 
dat ook lukken”, zo begint Esra. En als 
ze eenmaal aan het praten is, dan 
vertelt ze door. “Praten deed ik als kind 
al erg graag. Ik was een druk kind en 
kon mijn energie kwijt in voetballen en 
buiten spelen. Mijn kindertijd op de 

Donderberg was echt leuk. Ondanks 
dat de wijk soms slecht in het nieuws 
was. Ja, er gebeurde wel eens iets en 
politie was er ook vaak. Kinderen van 
buiten de wijk waren soms bang om 
naar de Donderberg te komen. Ik 
begreep dat nooit. Mijn leven speelde 
zich af in de wijk.”

Esra ging naar de basisschool Ankertje- 
Kompas, die nu de Kasteeltuin heet. 
Daarna doorliep ze de havo. “Die arme 
leraren”, lacht Ersa als ze terugdenkt 
aan die periode. “Die wisten echt niet 
wat ze met mij aan moesten. In de 
klas was ik echt druk, ik bleef maar 
praten. Elk schooljaar opnieuw ging ik 
naast mijn vriendin zitten. Binnen een 
week werden we dan ver uit elkaar 

Esra zoekt graag de uitdaging 
in haar zelf op
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geplaatst. Ondanks dat ik zo druk was 
haalde ik goede cijfers. Plezier maken 
was mijn motto, wel was ik altijd 
respectvol naar leraren. Zij wilden je 
immers iets leren. Een goede band 
met leraren vond ik toen al belangrijk.”

Geen advocaat
Na de havo kwam de keuze voor 
een vervolgopleiding aan de orde. 
Advocaat worden was niet langer een 
optie voor haar. “Dat leek me vrij saai. 
Het was mijn economieleraar die me 
attendeerde op de studie fiscaal recht 
en economie.” Zo koos Esra voor een 
studie aan de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven. Die doorliep ze vlekkeloos. 

Eigen benen
Jezelf blijven ontwikkelen en zorgen 
dat je later geen spijt ervan krijgt dat 
je iets niet hebt gedaan. Dat was de 
basis om te kiezen voor een vervolg-
studie aan de Universiteit Tilburg. 
“Ik zoek de uitdaging graag in mezelf. 
Als vrouw moet je zorgen dat je op 
eigen benen kunt staan. Dat je niet 
afhankelijk bent van je man of van 
anderen. Ik weet ik leg de lat hoog 
voor mezelf. Dat ik nu voor een studie 
heb gekozen waar je nooit klaar bent 

met leren. En dat een baan bij een 
bureau straks veel van me zal vragen, 
maar dat heb ik juist nodig. Als je in 
iets geïnteresseerd bent dan lukt het 
je ook vaak.”

Respectvol blijven
Ook tijdens haar studie woont ze 
nog steeds met veel plezier op de 
Donderberg. De wijk is er volgens haar 
de laatste jaren mooier op geworden. 
“Veel mensen willen graag in de 
gerenoveerde huizen wonen.” De 
verschillende culturen die met en 
naast elkaar leven in de wijk ervaart 
ze erg positief. Toch ziet ze wel een 
keerzijde. Sinds dat ze bewust een 
hoofddoek is gaan dragen kijken 
mensen anders naar haar. “Dat merk 
je aan de blikken van mensen in het 
voorbij lopen. Zodra ze me hebben 
leren kennen zeggen ze dat ik anders 
ben dan ze in eerste instantie dachten. 
Ik vind dat je mensen moet beoorde-
len zoals ze zijn. Niet op basis van 
een beeld dat je denkt dat iemand zal 
zijn. En natuurlijk altijd respectvol 
naar elkaar blijven”, zo benadrukt Esra 
tot besluit.
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Heeft u dat nou ook? Dat u het lastig vindt als u ergens in uw buurt mensen de liefde hoort 
bedrijven? Ik denk dat heel veel mensen dat hebben en het is iets waar je normaal niet over 
praat. Je doet net of je het niet hoort. Eens zei ik tegen een buurvouw van mij in de flat dat mijn 
buren zó hard seks-video’s draaiden, “hoorde jij dat ook?” “Ja” antwoordde ze lachend, “maar 
het waren de buren zelf en niet een video”. Ik bedenk vaak dat ik gewoon jaloers ben natuurlijk, 
omdat ik nu eenmaal verstokt vrijgezel ben. Kan. Zal zeker meespelen. Maar als het overdag is – 
zoals gister om half elf ’s morgens, toen ik boodschappen ging doen – heb ik de neiging mijn 
oordopjes te gaan halen. Waar ik overigens al jaren mee slaap, wat ik echt kan aanraden. Het is 
onzin te denken dat je dan NIKS meer hoort. Ik gebruik Ohropax, u weet wel, die kneeddingetjes.  
Ideaal. En de deurbel en de telefoon hoor je er toch nog wel doorheen. Het geeft zoveel minder 
gezeik en ergernis en gestress in jezelf als mensen weer ’s wat gezellig langer op het balkon 
zitten. Moet toch gewoon kunnen? Niet iedereen hoeft toch zo vroeg naar bed te gaan als jij? 
Wat ook leuk was, een paar jaar geleden toen er overdag enorme dreun – muziek was ergens 
vandaan hier in het flatgebouw en ik dat toch maar op ging zoeken om te vragen of… Al met al 
een hele speurtocht, want wat je op het balkon hoort,  hoor je op de galerij meestal niet meer. 
Enfin, zegt die jongen, die het produceerde: “is het dan zó erg? Geloof ik niks van. Mag ik mee 
komen luisteren?” “Tuurlijk!” Nou hij vond het niet erg genoeg. Daar sta je dan als oude man. 
Kun je hoog en laag springen, maar… We kwamen er niet uit. We bleven vriendelijk en het 
resultaat was dat hij hem bij terugkeer tòch zachter zette. Ik ben wel ’s jaloers op een stokdove 
vriendin van me. Er zou een aan- en uitknop op ons gehoor moeten kunnen zitten. Zou veel 
burenruzies schelen. Maar goed, ik dwaal af… 
 
Het is middenin de Coronacrisis en in de derde “verlenging’’ van Rutte zeg maar. Ik bewonder 
ons erg hoe we er mee omgaan. Zeker weten dat er flink tegen de muren omhoog gegaan wordt 
hier en daar, dat mensen hun flat willen verbouwen en/of de kinderen achter het stuc plakken 
en dat er veel thuiskappers zijn die het risico van de boete van 4000 gewoon nemen. Want waar 
ligt de grens? Het begint bij je vriendin die jouw koppie wel effe knipt en dan wellicht je oom ook 
maar gelijk meeneemt en de buurman en voor je het weet is ze al bijna kapster… Als je de buren 
gaat helpen in de tuin of met koken, ben je toch ook niet gelijk beunhaas de tuinman of de kok? 
Maar goed, waar ik het eigenlijk over wilde hebben, heel ander onderwerp, maar ja ik noemde 
het stukje nou eenmaal zo: Prit-stiften. Zijn we allemaal zo ongeveer mee opgegroeid en ik ben 
er ook mee oud aan het worden. Ik doe namelijk als hobby een soort collages maken en dat 
vraagt veel lijm. Ook textiellijm trouwens om papier op de plastic buitenkaften van de albums te 
plakken. Ideaal, dat houdt als de beste, behalve dat het enorme rotzooi is die je met geen 
mogelijkheid meer uit je kleren krijgt (daarom heet het ook TEXTIEL-lijm natuurlijk!!). Ik haal het 
gewoon bij de Action. In Maasniel, want Hoogvonderen heeft het uit de collectie.  
 
Trouwens daar bent u ook al achter denk ik: die in Maasniel is stukker beter gesorteerd.  Maar 
hoed u voor de nep-Prit die zowel bij de Action als bij de Hema etc. te krijgen is. Lekker 
goedkoop, lijmt net zo goed, maar je platen laten vaak na een poosje los. “Knap-knap” hoor je 
en dat was het dan. Prut dus. Echte Prit is helaas toch wel hartstikke duur en de prijs daarvan is 
ook nog ‘s variabel. Albert Heyn is het goedkoopste met al jaren 2 euro 30 voor en standaard 
stift. Let op, want er zijn plekken daar betaal je tot 2 euro 90 voor zo’n dingetje. Extra Prit-tip 
van een deskundig gebruiker: als ie op is, is ie nog niet ècht op. Pak een schaar en je peutert  

PRIT, PRUT  en andere PLAKSELS.… 
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zeker nog een paar gram plaksel uit het onderste van de huls. Probeer maar ‘s. Dat scheelt zo 
ongeveer op tien stiften, één extra stift denk ik. Voorwaar de moeite. 
Plakken, pritten, prutsen….Eens, lang geleden, woonde hier in de flat een stel dat de liefde zo 
ongeveer quadrafonisch bedreef. De balkondeur wijds open en gillen maar. Dat was zó luid, dat 
mensen samenschoolden op de balkons en het was erg hilarisch zouden we tegenwoordig 
zeggen. Zij zijn al lang verhuisd en nu zijn er weer nieuwen, zij het ietsje gedempter. Alles 
herhaalt zich. Prettig om hier er eens over gehad te hebben moet ik zeggen. Er wordt al met al 
meer geplakt zeg maar en alles beter dan je vervelen en de vakken van de Prit zijn ook vaak leeg 
nu op de diverse plekken. Veel plak-plezier! 
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Zoals jullie gisteren hebben gehoord tijdens de persconferentie van Dhr. Rutte mogen we vanaf 2 juni weer 
onder enkele voorwaarden open. 

Met de SWAR is afgesproken dat er niet meer dan 10 mensen binnen in de Ontmoetingsruimte mogen zijn 
per keer. Indien het mooi weer is kunnen we nog naar buiten uitwijken waar ook de mogeli jkheid is om te 
zitten. Iedereen wel op 1 1/2 afstand van mekaar. 

Wat houdt dat nu precies voor ons in als gast en gastgevers.  

1. Wil je naar de Ontmoetingsruimte komen dat mag, alleen wordt er van je gevraagd of je vtv je wilt 
aanmelden  via telefoonnummer 06-16353489. Je kunt ook aan de poort / ingang vragen of er nog 
plaats is maar dat kunnen we niet garanderen. 

2. Er wordt gezien de kleine groep mensen momenteel maar met 1 gastvrouw  / gastheer gewerkt om de 
afstand te kunnen garanderen. 

3. Bij de ingang wordt verwacht dat iedereen zijn of haar handen desinfecteert voordat deze naar binnen 
komt. 

4. Iedereen komt binnen via zaal 6 en verlaat de ruimte via zaal 9 
5. Er mogen max 2 mensen aan een tafel. 
6. U wordt vriendelijk tot dringend verzocht om zoveel mogelijk op uw plek te blijven zitten om zoveel 

mogelijk contact met anderen te vermijden. 
7. Er mag slechts 1 persoon per x gebruik maken van het toilet. 

Hygiëne voorschriften gastheer / gastvrouw. 
Bij deze ook het verzoek om aan te geven welke dagen je ingepland wilt worden. 
Men kan dit doorgeven      voor 30 mei aan                            julia.orval@gmail.com 

1. Deze zit aan een aparte tafel bij het meubel. 
2. Er staan handschoentjes gereed en desinfectie 
3. Er zal bediend moeten worden aan de tafel 
4. Indien de gast de ruimte verlaat zal zijn of haar plek moeten worden gedesinfecteerd. 
5. Na afloop moeten deurklinken, ijskast en tafels gedesinfecteerd worden. 
6. Er mag slechts 1 persoon in de keuken aanwezig zijn. 

OPENINGSTIJDEN: 

We zullen in eerste instantie alleen Ma / di / woe / do /vrij ochtend open gaan  
en de woensdag en donderdag middag. 
 
Verder willen wij u vragen indien u een van de volgende klachten heeft of iemand in uw naaste omgeving om 
thuis te blijven.  
 
1. Hoesten (ook milde klachten) neusverkoudheid, niezen, keelpijn benauwde klachten of koorts (38 

graden) 
2. Hoest en niest in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes  

 
IK wil iedereen alvast bedanken voor zijn of haar medewerking en ik hoor graag wanneer je 
ingepland wilt worden.      Veel Liefs Julia  

Hallo Lieve allemaal, EINDELIJK GOED NIEUWS 
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Na de vreselijke brandstichting tijdens de jaarwisseling is Wel.kom keihard aan 
het werk om het jongerencentrum weer te kunnen openen. 
De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang en er wordt flink nagedacht over de 
invulling en aanpak van activiteiten, natuurlijk ook volgens de richtlijnen van het 
RIVM. De NL Doet actie 'Gotcha verven' kon eerder helaas niet doorgaan, maar 
ook hier wordt een alternatief voor uitgewerkt. Ook het monteren van de 
nieuwe gevels is noodgedwongen uitgesteld. Maar we zijn erg blij en dankbaar 
dat de bewonersgroep hier binnenkort eindelijk mee aan de slag kan gaan! 
We zijn blij te kunnen melden dat Hassan Baynani ons team is komen 
versterken. We hebben veel zin om weer aan de slag te kunnen gaan en hopen 
u snel te kunnen ontmoeten in ons, vernieuwde, jongerencentrum. Wilt u op de 
hoogte blijven wat het jongerenwerk allemaal doet in Roermond? Neem eens 
een kijkje op de facebookpagina 'Jeugd-/jongerenwerk Wel.kom Roermond'. 
Zorg goed voor elkaar, hopelijk tot snel en stay safe!  
 
Ook al zijn we nu minder zichtbaar, we zijn gewoon bereikbaar en doen er 
(online) alles aan om de jeugd en jongeren uit de Donderberg te ondersteunen 
waar mogelijk. Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken op: 
 
Aukje van Weert                  06-52562888 
Chaymaa Bellakhal              06-21124956 
Hassan Baynani                    06-21703977 
Jerrel Slager                          06-52562821 

  

Gotcha Update 
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In de vorige editie  heeft u kunnen lezen dat Wel.kom in verband met het coronavirus haar 
dienstverlening had aangepast en dat alle locaties waren gesloten maar dat we bereikbaar 
waren via onderstaand telefoonnummer en emailadressen. 
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 
 
Wel.kom volgt de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM waardoor we een kleine 
versoepeling hebben kunnen toepassen.   
Medewerkers van Wel.kom werken nog zoveel mogelijk thuis. Individuele afspraken op locatie 
of aan huis zijn vanaf nu wel weer mogelijk mits u daarover vooraf contact hebt gehad met de 
betreffende medewerker. Een afspraak is alleen mogelijk als er genoeg afstand gehouden kan 
worden (minimaal 1,5 meter) en als alle aanwezigen bij de afspraak geen verkoudheidsklachten 
hebben en niet tot een risicogroep behoren. Onze medewerker zal daar nadrukkelijk naar vragen 
bij aanvang van de afspraak. Onze locaties zijn dus weer geopend maar uitsluitend op afspraak. 
Activiteiten met groepen vinden voorlopig niet plaats. Wel.kom treft nu voorbereidingen om 
vanaf 1 juni bepaalde groepsactiviteiten weer op te starten. Mits de landelijke maatregelen dit 
toestaan. Ook hierbij moet de 1,5 meter afstand gehouden worden en moeten medewerkers, 
vrijwilligers en deelnemers met verkoudheidsklachten thuis blijven. Deelnemers en vrijwilligers 
betrokken bij de groepsactiviteiten worden hier de komende periode nader over geïnformeerd. 
  

Update coronamaatregelen Wel.kom 
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Ben jij moeder of oma en heb je tijd om een andere moeder te steunen met 
dagelijkse vragen? In deze tijd kan dat ook: telefonisch (met beeld) of via 
Whatsapp. Wil je graag iets betekenen voor een andere (aanstaande) moeder 
en ken jij als geen ander de wensen en twijfels van moeders met een (eerste) 
kind? Neem dan voor meer informatie of een (telefonische) kennismaking 
contact op met: Eefje ten Haken 06-10030608 of Hafida Tama 06-35119931  
of via supportroermond@welkom.nu   

  

ERVAREN MOEDERS GEZOCHT 
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Sinds 16 mei 2019 vervoeren plaatsgenoten bij ANWB AutoMaatje met hun eigen auto 
minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de 
bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje Roermond kunnen 
ook de minder mobiele mensen weer deel uitmaken van het sociale en maatschappelijke leven 
zoals een bezoek brengen aan de kapper, de huisarts, het ziekenhuis of een vriendin. 
 
Helaas hebben we door het Coronavirus, met pijn in ons hart, moeten 
besluiten voorlopig geen ritten meer te verzorgen. 
 
Zodra het weer mogelijk is, hopen we snel weer ‘op de rit’  te zijn. 
 
Hoe werkt het? 
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Roermond belt uiterlijk twee werkdagen van 
tevoren met ANWB AutoMaatje Roermond via 0475 345140. De medewerker van Wel.kom 
koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers in de buurt en vertelt wat het 
ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer 
rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Kosten 
bedragen € 0,30 per kilometer. 
 
ANWB AutoMaatje Roermond is een samenwerking tussen de gemeente Roermond, 
Wel.kom Roermond, de ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers uit Roermond.  
 
Vrijwilliger of deelnemer worden? 
Inwoners van Roermond die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje 
Roermond kunnen contact opnemen met 
 
Wel.kom Roermond 
T 0475 345140 (voor deelnemers) 
 
Miriam Teeuwen 
M 06 52 56 28 52 (voor vrijwilligers) 
 

 

  

HOERA! ANWB AutoMaatje Roermond bestaat 1 jaar! 
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Het is wat al met al. Roerend om te zien hoe we allemaal met de nieuwe regels 
omgaan en er het beste van maken. Of niet. Heel makkelijk om de hele dag met een 
chagrijnig gezicht rond te lopen omdat je ziet/vindt dat ‘die ander’ (of jijzelf…!) het 
allemaal fout doet. Zoals eergister toen ik op het fietspad langs de Wirosingel een 
vriendin van me tegenkwam. Zij met de fiets, Ik met de scootmobiel. Effe kletsen. 

Komt er een meneer aan op de fiets ‘die er niet door kon’. 
Dat ZEI hij niet, maar hij bleef op een paar meter staan, 
ongelukkig kijkend naar ons. Ik snapte het eerst niet, hij 
kon er toch makkelijk door; maar wij stonden te dicht bij 
elkaar, mijn vriendin en ik. Niet dus, maar wèl voor hem 
om te passeren: die doorgang was dan geen 1,50 meer. Zij 
kon niet meer uitwijken, want daar stond een hek van de 
‘schapen-afrastering’ zeg maar en ik kon met mijn scoot 
niet makkelijk even de ruige gras-berm in. In zo’n geval 
dring je je zo dicht mogelijk tegen je vervoermiddel aan 
en die ander gaat er dan toch maar langs en hij houdt zijn 
adem in dat zie je; ‘als dàt maar goed gaat’ en een ZUCHT 
als hij erdoor is. Je voelt je onmiddellijk schuldig, want je 
hield een sociaal gesprekje en dat mocht toch (niet) ?  
Ja in de supermarkt niet, maar in de vrije natuur?  

Die is opeens niet zo vrij meer. De ‘winkelwagentjes-
gestapo’ (sorry voor de uitdrukking, ze DOEN het 
gewèldig, begrijp me goed…) kan ik steeds lachend 
omzeilen, want ik tuf in mijn scoot door die barricade. 
Gister riep er eentje: ‘oh bijzonder vervoer: maar houd u 
aan de maximum snelheid!’…. Eén keer ook was er een 
meisje dat bedacht ‘daar kom je niet mee weg ouwe!’ en 
dat vond  dat ik tòch wel aan de minimum eis moest voldoen en ze propte een mandje 
tussen m’n benen op de ‘voorplecht’ van de scoot. Ze wou zich zolang wel over m’n 
benen ontfermen zo keek ze, want die waren opeens ‘over’, konden er niet meer 
tussen. Voeg daarbij dat ik voet-gas alleen nog heb, dus één voet is sowieso 
essentieel…. 
Goed. Het Cruyff-court is afgezet voor iedereen, want met witte borden met een rode 
rand aan alle toegangspaden. Eerst was dat niet, ook niet toen al algemeen bekend 
was dat juist die ‘voor-iedereen-gymtoestellen’ bronnen van besmetting kunnen zijn. 
En was er een lieve mevrouw die ik af en toe spreek hier uit de buurt, die het helemaal 
gevonden had bij die toestellen elke dag een paar keer.  
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Thuis was niet meer te doen en dit was DE escape zeg maar. Ik dacht alleen maar ‘zou 
ze het niet weten van die toestellen?’ en ik wou haar de nieuwe ‘therapie’ niet 
ontnemen.  
Ik heb haar inmiddels gesproken in het verbod en moet zeggen  het viel me mee: ze 
droeg haar lot lijdzaam en had alweer een  nieuwe modes. Ach, een beetje onder een 
steen liggen we allemaal wel. En zolang je in je naaste omgeving geen echte 
slachtoffers kent, blijft het een soort ver van je bed etc. En mocht je helemaal tòch vast 
lopen in alle reguleringen en  het effe niet meer weten, ga dan naar de Dost Market. 
Heerlijk! Want tsja wat moeten die, met nog veel smallere gangpaden als het Kruidvat 
(ook al redelijk rampzalig meneer Rutte!) en vòl gezellige heren die wel wat anders aan 
hun hoofd hebben dan de Corona (b.v. hoe krijg ik het allemaal aangesleept in mijn 
steeds drukker wordende market) en je bent meestal al drie keer tegen iemand 
aangebotst voor je bij de kassa komt, waar wèl de anderhalve meters staan afgepast 
natuurlijk. Leukste is dan als het er echt druk is: dan staat er een rij voor de kassa tot 
ver buiten de winkel, helemaal via de ingang, dus lees zo’n honderd meter! En die hele 
rij moet dan nog botsend en klotsend naar die kassa met de ontzettend vriendelijke 
kassières. (Zal ik  er gauw bij zeggen voordat meneer Dost hier vanavond de zaak komt 
verbouwen..!) 
 
Lieve medeDonderberggenoten: wàt een leven hebben we gekregen, wat we een paar 
maanden geleden nog niet hadden verzonnen. Opeens staan we allemaal in een soort 
overlevingsstand: zònder humor is er geen doorkomen aan. Dat wàs al en dat zal in de 
nieuwe, aan welk virus of ander noodlot aangepaste wereld ook, echt niet anders zijn. 
Jouw lach draagt ons door de dagen.  
 

 

@ Hans 
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Op de Akeleihof bevinden zich bomen rondom nr. 38/35 met rode hartjes om de 
stam. Een initiatief van enkele buurtbewoners om elkaar een 'hart onder de 
riem' te steken. Liefde tegenover het (corona-)virus. Geweldig. 
 

 
 
Ook Actief Roermond biedt hulp in tijden van Corona. Mensen die hulp nodig 
hebben, worden opgeroepen contact met Actief Roermond op te nemen en 
mensen die anderen willen helpen opgeroepen zich online te registreren en/of 
ons telefonisch of per mail te benaderen. 
Heb je hulp nodig? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur met Actief 
Roermond via:  06 35119922 of 06 52562862. 
 
 

 
Alvast bedankt en u hoort gauw weer van ons! 

VOOR - DOOR - en MÉT ALLE 
WIJKBEWONERS, want:  

 
 

Postadres: Ambachtsingel 83,  
Roermond 

 
 
 

 
 www.wijkteamhoogvonderen.nl - www.hoogvonderen.nl 

 
 
 
 
 

 

Hoogvonderen 
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Oplossing was: Vlonder 
Winnaar vorige uitgave:   Tilmatchie     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 
Juni 
DO 04 REST/GFT 
DO 11 REST/GFT 
DO 11 PLASTIC 
DO 18 REST/GFT 
DI 23 TEXTIEL 
DO 25 REST/GFT 
DO 25 PLASTIC 
VR 26 PAPIER 
Juli 
DO 02 REST/GFT 
DO 09 REST/GFT 
DO 09 PLASTIC 
DO 16 REST/GFT 
DO 23 PLASTIC 
DO 23 REST/GFT 
DO  30 REST/GFT 
Vr 31 PAPIER 

Volgende uitgave    
AUG 

Kopij inleveren t/m    
15 JULI 

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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Het was de praktijkondersteuner van 
haar huisarts die haar tipte over 
HealthyLIFE. Ze kampte met diabetes 
en ze was enkele kilo’s te zwaar. 
Pogingen om af te vallen strandden 
telkens om diverse redenen, waardoor 
ze weer terug bij af was. Kitty Tobben 
was dan ook erg blij dat ze in mei 
2019 kon gaan deelnemen aan het 
project HealthyLIFE. Nu ruim een jaar 
later maakt ze de tussenbalans op. 
Ze is 16 kilo afgevallen, haar ‘suiker’ 
is stabiel en ze durft weer een sport-
school binnen te stappen.

“Het voordeel van HealthyLIFE is dat je 
geleidelijk uitleg krijgt over dingen die te 
maken hebben met een gezonde leef-
stijl. Dan gaat het over voeding, bewe-
gen, slapen en stress. Daarbij komt 
aan bod hoe deze van invloed zijn. 
Veel dingen waren nieuw voor mij. Door 

enkele aanpassingen in mijn voeding 
heb ik mijn diabetes nu goed onder 
controle”, zo vertelt Kitty enthousiast. 

Ook de groepslessen zijn voor haar 
een stimulans. Kitty: “We hebben een 
gezellig groepje van acht personen. 
Mensen met allemaal een zelfde soort 
klachten. We helpen elkaar en dat 
motiveert om door te gaan. Iedere 
maand hebben we een groepsbijeen-
komst en krijgen we uitleg over een 
onderwerp.” Daarnaast heeft ze 
individuele gesprekken met de leefstijl-
coach die haar begeleidt. Vanwege de 
coronacrisis zijn alle contacten online.

Kitty is positief en kan iedereen 
aanraden om te beginnen met 
HealthyLIFE. Ze ligt nu goed op koers 
en wil dan ook graag de twee jaar vol 
maken. Met de resultaten die ze nu 
al heeft geboekt, gaat haar dat vast 
en zeker lukken. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij uw huisarts of 
praktijkondersteuner en de website 
www.roermondsport.nl/healthylife-
roermond. Lees het hele verhaal over 
Kitty op www.donderbergroermond.nl

Tigers Roermond en moskee Tawhied 
hebben tijdens de Ramadan iftar 
maaltijden bereid en rondgebracht. 
Die brachten ze naar mensen die 
dat nodig hadden, waarbij ze 
ondersteund werden door veel 
ondernemers en vrijwilligers. Volg 
de Tigers Roermond op Facebook 
en lees meer over deze actie op 
www.donderbergroermond.nl

“Ik durf weer een sportschool 
binnen te stappen”


