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Ons wijkblad 
 

Hallo lieve lezers, 

Hier is weer een wijkblad vol met 
dingen die in Uw wijk gebeuren of nog 
gaan gebeuren. 

Maar hoe leuk is het om een verhaal 
van U zelf te lezen in ons wijkblad. Dus 
schroom niet en schrijf een leuk stukje 
voor in ons blad. 

Het mag van alles zijn bv. over de wijk 
of over uw straat of gewoon een vehaal 
van vroeger. Natuurlijk mag het ook een 
klacht ergens over zijn MAAR het 
verhaal wordt wel beoordeeld door de  
redactie……dingen over religie of 
kwetsende dingen worden sowieso niet 
geplaatst. Een verhaal over U nieuwe 
zaak of hobby prima maar voor reclame 
te maken wijzen wij U er op dat Uw een 
advertentie kunt plaatsen in ons blad. 

 

De redactie. 
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De wijkraad 

Ook tijdens de Corona tijd staat de wijkraad niet stil. 

Natuurlijk doen we even niet vergaderen maar er zijn zoveel andere 
mogelijkheden om overleg te hebben en die worden dan ook volop 
benut. 

Het staat U natuurlijk altijd vrij om met vragen een mail te sturen naar: 

wijkraaddonderberg@gmail.com 
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Het is een vreemde ervaring om over jezelf te mogen schrijven. Maar er zit 
niks anders op als niemand anders zich daartoe geïnspireerd voelt. Het gaat 
over mijn collages, die sinds ongeveer een maand in de Ontmoetingsruimte 
van de Donderie de wanden van de twee zalen sieren. Nou ja, sieren is 
wellicht een groot woord voor iets wat eenieder over het hoofd ziet. Jhon 
Bolk verwoordde het op onnavolgbare wijze: “ach ja, er hoeft maar wat te 
hangen” (met dank aan zijn noeste ophangwerk). Nou toch is er nèt iets meer 
aan de hand. Tenslotte zijn we best trots dat we vanaf het prille begin in de 
Ontmoetingsruimte meestal elke drie maanden een andere Donderbergse 
kunstenaar de gelegenheid boden, of op z’n minst een Limburgse. We 
hebben al een hele waslijst creatievellingen gehad. Nou is Cultuur met een 
hoofdletter niet iets wat voorop loopt in de Donderie en in deze wijk, maar 
dat is ook weer een misverstand, want we hebben ook al gebreide bed-
sloffen gehad en kindertekeningen etc. dus we zijn uiterst plooibaar. Moet 
ook wel, anders lukt het nooit dat wisselen natuurlijk.  
DUS was het wel handig mezelf in dat zadel te 
tillen, temeer omdat de volgende, Joop Hakker uit 
Posterholt met schilderijen en tekeningen, wat 
meer tijd nodig had e.e.a. voor te bereiden. En ik 
moet zeggen: het is een verfrissende ervaring je 
dingetjes zo aan de muren te zien. Nou zitten deze 
collages normaal gesproken in klapper albums, dus 
sowieso zie je ze nooit hangen.  WAT maak ik dan precies. Wel, ik doe al vele 
vele jaren een bepaald soort yoga en in die yoga zijn zo’n 800/900 
bloemsoorten van speciaal belang. Hebben een extra betekenis gekregen. 

Dat is de rode draad die door de collages loopt. 
Ik verzamel m’n hele leven al knipsels, vele 
platen, van die bloemen, maar ook van andere 
uiteenlopende, vooral oosterse zaken. Ga ik nou 
dood dan wordt die hele handel weg gekieperd. 
Want wat moet je er anders mee. Dus ik had al 
heel lang het plan er iets mee te gaan doen voor 
die tijd. Nou dat dreigt te gaan lukken.  

Galerie  Donderstraal 
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Ik ben inmiddels al een paar jaar bezig en op de 
helft ongeveer: zo’n 4/500 heb ik al gedaan. 
Resultaat een kleine vijftig fleurige ringbanden.  
Het is  heerlijk werk, ik kan het iedereen aanraden. 
Ik doe het op de rand van m’n bed en alle knipsels 
liggen in bakken op m’n slaapkamer zodat ik maar 
links en rechts om me heen hoeft te graaien zonder nadenken.  
 
Want dat is de mop: als je gaat puzzelen van hoe moet dat, komt er niks van 
terecht. Met een groot woord: je moet je intuïtie z’n gang laten gaan, dus het 
gewoon op gevoel doen zeg maar.  
Binnen de kortste keren zit je in een bepaalde flow (ahum) en gebeurt het 
gewoon. Collages maken houdt in de meest vreemdsoortige associaties / 
dingen bij elkaar laten komen, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken 
hebben. En dat het dan tòch klopt a.h.w., op een nieuwe manier. Ik kan me er 
totaal in verliezen. Top. Eens, vlak nadat ze opgehangen waren, was ik ’s 
alleen in die zalen en opeens was het alsof ik de collages voor het eerst zag. 
En zonder overdrijven voelde het:  ’t is ’t beste van mezelf wat daar aan de 
muren hangt. Omdat je er niet bij nadenkt, komen ze a.h.w. buiten jezelf om 
tot stand en dat is heel fris! 
Met dank aan de firma Prit want zonder die lijm zou er 
helemaal niks zijn gemaakt.  
Nog tot eind oktober kunt u er van komen genieten.  
Maandag en Vrijdag van 10 tot 12 uur 
Woensdag van 10 tot 13:30 uur 
Dinsdag en Donderdag van 10 tot 15 uur     @ HANS 
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 In de wijk de Sterrenberg in Roermond, heeft op zaterdag 29 augustus 2020, de 
officiële opening plaatsgehad, van een kledingpunt.  Het adres is Jupiterstraat 44. 
De openingshandeling is verricht door de kolonels Donna en Stuart Evans en 
kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils. Het initiatief is afgesloten met gebed. 
Op de muur van de huiskamer staat een tekst dat komt van William Booth, de 
Stichter van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een christelijke organisatie, 
de grootste zorgorganisatie van Nederland, actief in 130 landen. 

De leidinggevende van de huiskamer, Inge Tieber wilde iets 
nieuws doen voor de ontmoetingsplek. Zo ontstond het idee 
om een kledingwinkel te openen, waar Donna en Stuart Evans  
aan wilden meewerken. Het punt heeft(eersteklas) 
tweedehands kleding, maaltijden en nog veel meer. 

Het kledingpunt dan in juni 2020 
een soft launch had, ligt in de  

huiskamer van de buurt(dat al acht jaren bestaat).''Met 
de verkoop van de kleding loopt het nu nog  niet  storm. 
Voor de promotie van de kleding, wordt nu mond op 
mond reclame toegepast'' vertelt Donna Evans. Goede 
ideeën voor de buurt krijgen een kans, en er word 
geholpen met het opzetten en de materialen.(Campagne 
''Wees een ster in jouw straat'').Hiermee wordt gehoopt 
nieuw leven te blazen in de Sterrenberg. 

Wie mee wilt helpen in het kledingpunt kan zich aanmelden via het 
volgende mailadres: aalt.fikse@legerdesheils.nl  
en/of telefoon: 06-51741725. 
 
Openingstijden huiskamer: Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur( m.u.v. woensdag ). 
 
Kledingpunt: dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en donderdag van 13.00 tot 
16.00 uur. 

Het Leger des Heils  opent kledingpunt in de 
Sterrenberg 
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0475-212567 

Of bel even met Henni     06-11225224 
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Enige tijd geleden was in het kleine museum van St. Odiliënberg, gelegen 
naast de basiliek op dat mooie romantische pleintje, een tentoonstelling van 
PTT-Post. 

Ik liep er zo maar eens naar binnen, beetje sfeer proeven, links en rechts iets 
bekijken, niet direct op zoek naar iets. 

Vanuit mijn ooghoek zag ik een enveloppe beschreven met een mooi, 
ouderwets, handschrift. Toch wel voornaam, dacht ik nog, zo’n handschrift 
met krullen, dikke en dunne lijnen, duidelijk met kroontjespen geschreven, zo 
schrijft tegenwoordig niemand meer en ik liep verder. Bekeek nog wat 
ansichtkaarten met postzegels van 1 cent, geschreven in Oud-Nederlandse 
spelling. Net voor het weggaan liep ik, bijna gedachteloos, nog eens naar die 
enveloppe. Ik had het gevoel dat mij iets ontgaan was, maar wist niet wat. 
Mijn intuïtie klopte, de brief was geadresseerd aan Mejuffrouw Glaudemans, 
kasteeltje Schöndeln Roermond. 

Hé dat is mijn oma, dacht ik hardop, mijn 
oma heette Glaudemans met haar 
meisjesnaam en werkte als kokkin op 
kasteel Schöndeln.  De beheerder van het 
kleine museum kwam naar me toe – hij 
had mijn verbaasde uitroep gehoord – en 
we kwamen samen in een geanimeerd 
gesprek. Ik vertelde van oma, de graaf en 
gravin van Afferden, de toestanden in die 
tijd voor het personeel. Hij wist weer een heleboel andere zaken, over de 
bezittingen van het echtpaar van Afferden, de gebruiken onder de adel, die 
niet altijd even sociaal waren ten opzichte van de gewone burgers. Enfin, we 
hebben bijzonder plezierig en lang zitten praten en na heel veel bidden en 
smeken heb ik de beheerder zover kunnen krijgen dat ik een kopie mocht 
maken van de brief en de enveloppe. 

 

AFSCHEID VAN DE POSTBODE 
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De brief was van ene Jean-Louis, een prachtige, romantische liefdesbrief. 

Mijn opa heette Gerard Storms, dus dit was een tweede liefde. Als ik goed 
geteld heb was oma in die tijd al samen met opa, ik vrees dat ik een 
familiegeheim heb ontdekt. De brief was van een heerlijke schoonheid, het 
lijkt me hemels zo’n brief te mogen ontvangen. Alleen al de aanspreektitel: 
mijn innig, vurig en voor eeuwig geliefde Dora. Jean-Louis schrijft over oma’s  
wangen als bellefleur, haar heerlijke zoete bloemengeur, haar mooie blonde 
lokken, slanke enkels die oh zo pikant te zien zijn onder haar fleurige rokken. 
Hoe vurig hij haar sierlijke, kleine handjes wil kussen, haar voeten en enkels 
strelen. En nog een paar dingen die hij vol hartstocht wist te verwoorden 
maar die blijven ons familiegeheim. 
 

Zouden, nu we langzaam maar zeker afscheid moeten nemen van de 
postbode, dit soort schone zaken definitief tot het verleden behoren. 
Wordt er alleen nog maar getwitterd, gemaild, gefacebookt, geappt en hoe 
ziet zo’n liefdesverklaring er nu uit: 
 

Ha die Door 
Ik vind je vet gaaf met je lekkere malse prammen en stevige kont. 
Als je met mij wil rammedammen of rollebollen dan kan dat,  
mijn 06  nummer is ……,  
ik heb ook een website en je kan me  bereiken op facebook. 
 
De high five van J.L.   @Willie de Kubber-Verheijden 
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Hierbij willen we ons even voorstellen als groep. 

Wij noemen ons het Veldboeket en bestaan uit 4 betrokken bewoners van 
Roermond. 

We hebben elkaar gevonden, omdat we betrokken zijn met de natuur, in het 
bijzonder de bloemen en insecten langs de bermen.  We hebben als doel 
Roermond mooier te maken. We willen dit doen door onder andere 
bermbloemen langs fiets- en toegangswegen naar Roermond te promoten en 
eventueel zelf in te zaaien en te onderhouden. 
Om dit te bereiken  hebben we allereerst in de groep overlegd hoe we dit 
konden aanpakken. 
Hierbij hadden we natuurlijk ook de hulp van onze Gemeente nodig en 
vroegen we om een overleg waarin we onze wens konden bespreken. 
November 2019 hebben we een gesprek gehad met de afdeling “Groen” van 
de Gemeente. Het was gelijk een zeer vruchtbaar gesprek, waarbij beide 
partijen het gevoel hadden dat we een constructief gesprek hadden.  

Beste bewoners van de Donderberg. 
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Tevens werd ons gelijk duidelijk gemaakt dat we een traject in gingen waarbij 
het zowel voor de bewindsvoerders een terrein was dat nog niet bewandeld 
was maar waarbij ons meegedeeld werd dat het een meerjarig project zou 
zijn met een groeimodel. Voor ons is het ook nieuw en we weten nog niet 
wat allemaal op ons afkomt. 
Concreet hebben we toen afgesproken dat wij als groep naar geschikte 
plaatsen zouden kijken. 
Bij de Gemeente zou men kijken hoe het maai- en zaaibeleid is en hoe de 
lopende contracten zijn. 
Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en kunnen we jullie het 
volgende meedelen: 
We hebben als proefproject het deel voor 
de Donderse Moestuin toegezegd gekregen 
om daar bermbloemen in te zaaien en te 
onderhouden. Dit houdt natuurlijk in dat het 
terrein uit het maaicontract is gehaald. 
Ook is er al een overleg geweest met het 
bestuur van de Donderse Moestuin en ook 
het bestuur staat positief tegenover ons 
initiatief. 
We zijn nu met deskundige mensen in overleg hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken en hopen spoedig aan de slag te kunnen. Ondertussen zullen jullie 
gemerkt hebben dat er activiteiten zijn geweest in de strook, waardoor er 
verstoring is gekomen in het bloemrijke deel. Er was n.l. een riool 
verstopping. Die is ondertussen verholpen. 

Op 23 oktober willen we om 10.30 uur een officiële opening doen van ons 
project voor de Donderse Moestuin. U wordt allen uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn.  

In een komend nummer zullen we jullie verder informeren over ons project. 
We hopen dat jullie, net als wij, straks kunnen genieten van de fraaie 
bloemborder. 
Vriendelijke groeten namens het Veldboeket. 

Anne Cox, Marjon Smeets, Rika Verhoef en Fiel Schelfhout  
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Maandag en vrijdag 
10:00 tot 12:00 

Woensdag 10:00 tot 13:30 
Dinsdag en Donderdag 

10:00 tot 15:00 
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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:

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:



1515 
 

 



1616 
 

 

 

 

Victor Cillekens(75) is geen onbekende in 
de samenleving. Hij heeft heel veel 
meegemaakt in zijn  leven. Hij woont al 
jarenlang in Roermond in de Kastelen 
buurt, op de Donderberg. Wij gingen met 
hem in gesprek en blikken terug  op zijn 
sprankelend leven in Suriname en hier in 
Nederland. 

Cillekens vertelt: 

“Op 7 mei 1965 vierde ik mijn verjaardag in het 
plaatsje Bosbivak, diep in de jungle te Peletu Tepu 
dat in het Oranje gebergte ligt, met een rantsoen 
van wat rijst, gedroogde gezouten vis en een 
geroosterde slang. Tijdens mijn tijd in Paramaribo 
en de buitenposten heb ik de diverse 
bevolkingsgroepen in Suriname, Creolen, 
Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Bosnegers en 
Indianen goed leren kennen en veel 
vriendschappen opgebouwd. Allemaal geweldig 
gastvrije mensen, mooie cultuur, wel iets anders 

dan bij ons en in Paramaribo ligt de Moskee naast de Synagoge, dat zie je nergens ter 
wereld! Natuurlijk ben ik ook verliefd geworden op de Surinaamse keuken. Als 
“Jantjes”,( Jantje was de bijnaam voor de Nederlandse militairen), kenden wij het 
binnenland van Suriname beter, dan de meeste mensen in Paramaribo, die over het 
algemeen niets moesten hebben van het binnenland''. 

''Na terugkeer uit Suriname heb ik mijn werkzaamheden, bij mijn vader weer 
opgepakt. Werk zag ik meer als een noodzakelijkheid om dingen te kunnen doen, die 
ik echt leuk vond en vind. Met het geld heb ik veel  gesport en verenigingen opgezet. 
Later ben ik  naast mijn werk in de avonduren en weekenden, veel gaan studeren in 
onder andere Amsterdam en Nijmegen''. 

 

Victor Cillekens: ik voel mij te jong om achter de 
geraniums te zitten   (Deel 2) 
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''In 2005, 2006 en 2007 ben ik met oud militairen, terug 
geweest naar Suriname. Steeds een maand met 
afwisselend survivallen in het oerwoud, tochten maken 
naar bergen, diep in het binnenland en we hebben 
indianen- en bosnegerdorpen bezocht. Daarnaast 
natuurlijk ook vertier in Paramaribo gehad en weer veel 
contacten  gelegd. 

Kennis gemaakt met de toenmalige Premier van Suriname 
Ronald Venetiaan, Chan Santokhi, toenmalig minister van 
Justitie en Politie en veel mensen van het Nationale Leger. Die 
contacten heb ik nog steeds en ik volg de politieke 
ontwikkelingen in Suriname, die mij zorgen baren, natuurlijk op 
de voet. No spang, zeggen ze wel eens in Suriname wat zoveel 
betekent als maak je niet zo druk. Verder is de familieband in 
dat land erg sterk, dat is mooi, maar zorgt er ook voor dat er veel 
vriendjespolitiek is. 

Over mijn politieke loopbaan kan ik het volgende zeggen: 

Vanaf 2007 heb ik mij samen met mijn fractie van de VVD en onze 
toenmalige wethouder Raja Fick ingezet, voor de Donderberg. De 
ontwikkeling van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg (WOP) is 
toen in gang gezet en er is ook veel geld hiervoor binnen gehaald bij 
de Provincie, mede door onze goede contacten daar. Wij zien nu wat 
het resultaat is, een prachtige Donderbergweg, een nieuw 
winkelcentrum, de opgeknapte Donderie, maar ook de Sterrenberg 
wordt volop gerenoveerd. Daarnaast heb ik mij ingezet voor het opknappen van de 
Kastelenbuurt, welke begin 2021 uitgevoerd zal worden. 

De politicus besluit: 

Waarschijnlijk zal ik “in het harnas” sterven want ik voel mij veel te 
jong om achter de geraniums te gaan zitten. Dus ik ga lekker door met 
waar ik mee bezig ben en doodgaan hoeft voor mij nog even niet ,want 
ik heb dat al een paar keer meegemaakt. 

 

@ Angela  
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Op 14 september tekenden Proteion, 
Wonen Limburg en de zorgondernemers 
Tülay Arslan en Wilma Wijts een 
intentieovereenkomst om te komen tot 
de ontwikkeling van een woonzorg-
centrum op het terrein aan de Kasteel 
Hornstraat en Donderbergweg (tegen-
over het winkelcentrum). Wonen 
Limburg koopt deze locatie aan van de 
gemeente Roermond. Als alles meezit 
start de bouw in het najaar 2021.

Kleinschalig woonzorgcentrum 
‘Donderhof’
Het woonzorgcentrum gaat Donderhof 
heten en biedt een mix van wonen 
en zorg. Op de begane grond komen 
15 zorgstudio’s voor mensen met 
dementie en 15 zorgstudio’s voor 
mensen met lichamelijke/somatische 
klachten inclusief huiskamers en 
multifunctionele ruimtes. Op zowel de 
1e en de 2e verdieping worden in 
totaal 16 appartementen gebouwd in 
het sociale huursegment. Huurtoeslag 
is mogelijk voor deze appartementen. 

Afspiegeling van de samenstelling 
van de wijk
Met dit nieuwbouwplan wordt mogelijk 

dat, mensen die intensieve zorg nodig 
hebben, waardig oud kunnen worden 
op de Donderberg. In de eigen ver-
trouwde omgeving, waar rekening 
wordt gehouden met de leefwereld, 
taal, eetgewoonten, rituelen en gebrui-
ken die passen bij de bewoners. De 
deur van het zorgcentrum staat open 
voor iedereen die zich er thuis voelt. 
Het zorgcentrum wil een afspiegeling 
zijn van de samenstelling van de wijk; 
maar ook mensen van buiten de 
Donderberg zijn welkom. Woonzorg-
centrum Donderhof biedt werk- en 
leerplekken aan voor medewerkers 
met allerlei culturele achtergronden. 
Verder werkt het woonzorgcentrum 
nauw samen met andere ketenpart-
ners in de wijk. Dit alles maakt het 
project uniek voor zowel Roermond 
én Limburg.

Ondersteuning door Proteion
De zorgondernemers zijn verant-
woordelijk voor de zorg en benodigde 
ondersteuning van de bewoners met 
een intensieve zorgvraag op de 
begane grond. Dit doen zij vanuit een 
samenwerking met Proteion, die 
kleinschalige woonzorglocaties achter 
de schermen ondersteuning biedt. 
Met deze samenwerkingsconstructie 
maakt Proteion kleinschalige 24-uurs-
zorg voor een specifieke doelgroep, 
dichtbij, in de wijk of het eigen dorp 
mogelijk. 

Op www.donderbergroermond.nl 
vindt u een filmpje waarin Tülay en 
Wilma vertellen over het project.

Op weg naar Donderhof: een uniek 
zorggebouw op de Donderberg

Een prettige en veilige woon- en 
leefomgeving is voor iedereen belang-
rijk. Dat bepaalt vaak met hoeveel 
plezier je in de buurt woont. Politie en 
stadstoezicht vervullen daarin een 
belangrijke rol. Roman Rademacher 
is al sinds enkele jaren wijkagent voor 
Donderberg en Hoogvonderen. Hij is 
het gezicht van de politie in de wijk.

Als wijkagent maakt hij deel uit van het 
wijkteam Donderberg & Hoogvonderen. 
Inwoners kunnen met niet spoed-
eisende vragen op het gebied van 
veiligheid bij hem terecht. Roman “Op 
maandagmiddag hebben we als politie 
samen met Stadstoezicht spreekuur in 
de Donderie. Iedereen is dan welkom 
om met ons in gesprek te gaan.”

Bouwen aan vertrouwen
Het is helaas niet zo dat een wijkagent 
dag en nacht in de wijk aanwezig is. 
Wel probeert Roman zo veel mogelijk 
zichtbaar aanwezig te zijn. Dat stimu-
leert mensen ook om het gesprek aan 

te gaan en hun gevoel van onveiligheid 
aan te kaarten. “Als wijkagent is het 
belangrijk dat inwoners vertrouwen in 
me hebben. Anders kun je geen 
contacten opbouwen en onderhouden. 
Mensen moeten weten wat ze aan mij 
hebben. Als wijkagent ben ik het 
eerste aanspreekpunt van en voor 
inwoners en ondernemers in de wijk. 
Als ik op de hoogte ben van de dingen 
die spelen, kan ik daarmee mijn 
collega’s ook goed informeren.”

Wijkspreekuur
Normaal gesproken is op maandag-
middag tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
een spreekuur van politie en Stads-
toezicht in de Donderie. Vanwege 
de coronamaatregelen is er op dit 
moment geen regulier inloopspreekuur. 
Zodra dit regulier spreekuur weer 
opgepakt gaat worden, leest u dat in 
dit wijkblad, Facebook en de website 
www.donderbergroermond.nl.
Volg @donderbergroermond op 
Facebook. Zo blijft u op de hoogte.

Wijkagent is het gezicht van 
politie in de wijk

Wilt u de wijkagent of Stadstoezicht 
spreken? Maak dan telefonisch een 
afspraak. U kunt contact opnemen 
met het algemeen nummer van de 
politie 0900 8844. 

Voor Stadstoezicht kunt u bellen met 
0475 35 91 01. 
Kijk voor de actuele openingstijden 
van de afdeling Stadstoezicht op 
www.roermond.nl/stadstoezicht.
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Maximina Activiteiten  
Maandag 
Schrijfles (€2,00 per maand) 9.00 - 10.30 uur 
Taalles Analfabeten (€2,00 per maand) 11.00 - 12.30 uur 
Schilderles (€5,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
Dinsdag 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.00 - 10.30 uur 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Tuinieren 9.30 - 12.00 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 11.00 - 12.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 14.30 uur 
Woensdag 
Spreekles (€2,00 per maand) 9.00 - 10.30 uur 
Maximina Praat even weken (€2,00 per maand) 9.00 - 10.30 uur 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Spreekles (€2,00 per maand) 11.00 - 12.30 uur 
Schilderles (€10,00 per maand) 13.00 - 14.30 uur 
Praatgroep Overgang (elke 1e woe. v.d mnd) start 7 oktober 15.00 - 16.30 uur 
Handwerkclub oneven weken (€2,00 per maand) 19.00 - 21.00 uur 
Koor Sonkolore even weken (€5,00 per maand) 19.00 - 20.30 uur 
Donderdag 
Literatuurles (€2,00 per maand) 9.00 - 10.30 uur 
Maximina Mode 9.30 - 15.15 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 11.00 - 12.30 uur 
Naailes (€8,00 per maand) 13.00 - 14.30 uur 
Eetcafé Moeders Keuken (€6,00 p.p.) 18.00 - 20.00 uur 
1e donderdag van de maand, reserveren is verplicht 
Het Eetcafé is "ook voor mannen" 
Eetcafé Wereldkeuken Afhalen (€7,50 p.p.) 17.30 - 18.00 uur 
Iedere donderdag (m.u.v. de 1ste v.d.mnd) reserveren is verplicht 
Vrijdag 
Taalles (€2,00 per maand) 11.00 - 12.30 uur 
Hobbyclub (€8,00 per maand) 13.00 - 15.00 uur 
* wijzigingen o.v.b. Kijk op de website! 
Prijzen gelden vanaf januari 2020. 
Heb je belangstelling voor een van onze activiteiten of voor vrijwilligerswerk?  
Geef je dan op via ons e-mailadres of bel ons even. info@maximina.nl 0475-323388 

 

 

  

INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

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

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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Maximina is een veilige plek voor vrouwen waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten. De vrouwen nemen deel aan een programma of activiteit in een 
ontspannen sfeer. Het gevarieerde aanbod van ons programma komt voort 
uit de behoeften van de vrouwen uit de wijk de Donderberg  
Alles is anders 
De basisscholen zijn weer begonnen, en zoals elk jaar start Maximina dan 
weer met haar activiteiten. En toch is het dit jaar anders. De activiteiten 
worden zodanig aangeboden dat de regels m.b.t. de Corona zo goed mogelijk 
nageleefd kunnen worden. De activiteiten zijn hetzelfde, de tijden zijn 
veranderd, de ingang is tijdelijk verplaatst en de huisregels zijn aangepast. 
Uitgebreide informatie vind u op www.maximina.nl  
 

Wereldkeuken Afhaalkeuken  
Verder zijn de Eetcafé’s weer van start gegaan. Ook hier 
hebben wij moeten zoeken naar oplossingen. De eerste 
donderdag van de maand kan er bij Maximina gegeten 
worden met maximaal 8 personen. Dit zijn gerechten 
uit Moeders Keuken (kosten €6,00 vooraf reserveren). 
De andere donderdagen van de maand kan bij 
Maximina een compleet gerecht uit de Wereldkeuken 
worden AFGEHAALD (kosten €7,50). Reserveren is 
noodzakelijk! Mail naar info@maximina.nl en geef 
aantal personen en datum door. 
We hopen op voldoende animo. Dit is belangrijk voor 
de vrijwilligers van de keuken. De maaltijden kunnen 
we van harte bij jullie aanbevelen met de kwaliteit die 
jullie van de Donderse Wereldkeuken gewend zijn.  
Smakelijk!! 

Mee doen? 
Als u deel wilt nemen aan een van de activiteiten, of u wilt zich inzetten als 
vrijwilliger, of u wilt “gewoon eens binnenlopen”, neem de stap en kom 
binnen voor een kopje koffie in onze prachtige bloementuin of maak een 
afspraak via info@maximina.nl of  
telefonisch met de coördinator via 06 12 16 17 18 
 
 

Maximina 
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De hitte staat rechtop in de straten.  

Je zou er plakjes van kunnen snijden en serveren bij de koffie. Gebakken 
lucht.  

Het is doodstil. Er is geen zuchtje wind. Het is alsof de flat zijn adem inhoudt. 
Iedereen ligt voor pampus.  Het is zaterdagmiddag en normaal is het dan op 
het Cruyffcourt een hele drukte. Nu niemand. Ik laat de zon vrijelijk m’n huis 
inkolken. Het de lamellen dichtdoen kost nòg meer zweetdruppels en het 
maakt niets meer uit. Toegegeven de kleuren in je huis verschieten van al dat 
zonlicht. Maar tegelijk vind ik het zo prachtig al dat licht, hoe dat mijn huis elk 
kwartier weer anders maakt en pal oost west zoals ik woon is het vooral 
genieten als ie ondergaat die koperen ploert. Zullen mensen nog steeds 
volhouden dat het in het buitenland ook wel heet is, maar ànders?  Heet is 
heet. Zweet is zweet, nat is nat, droog is droog. Ik ben niet zo van dat soort 
nuances.  
Het plein bij de flat is uitgestorven. Ik moet weer denken aan die ene 
ontmoeting deze week. Met die ene grote zeepbel. Hij kwam aangevlogen  
over het tunneldak van de A73 ter hoogte van de Kemp en hij kruiste mijn 
scootmobiel-pad. Hij spatte niet uiteen, maar ging dat paadje in achter de 
speeltuin langs, richting crematorium. Er ging een zeldzame rust uit van die 
ene bel. Ik schat hij is nu ergens halverwege Frankrijk. Oh nee, natuurlijk is hij 
ergens tegenaan gevlogen en was toen foetsie. Nou dat zegt U.  
Dat weet dus niemand.  
Ook vraagt iedereen nu of het niet heet is. Ik 
bedoel die bos haren op m’n kop, die ik besloot 
te laten groeien. In januari. Wisten we nog van 
corona of niks, in de verste verte niet. In de 
zestiger/zeventiger jaren had ik ook zo’n bos en 
ik kan daar vaak hevig naar terugverlangen. 
Vandaar.  
Nu is het opeens een soort statement 
geworden voor de vrijheid of zoiets. Tegen de 
betutteling en al die goedbedoelde regels die 
ons heden worden opgelegd.  

H O T  
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Nee we zijn geen kleuters, maar wel 
onafhankelijke vrije zielen. Ik krijg ook 
de gedachte niet van me afgeschud dat 
er (stel) nu wat aliens de aarde hebben 
ontdekt en aanvankelijk heel blij zijn 
met dat prachtige blauwe bolletje vol 
mogelijkheden.  
TOTDAT ze ontdekken dat OVERAL op 

dat krikkele hemellichaampje dat wij zijn, och erm, een virus actief is wat je 
niet mee wilt nemen naar jouw eigen thuis, jouw alien planeet. WEGWEZEN! 
Zullen ze tegen elkaar zeggen.  
 
Goed en wie zegt dat dat niet kan? Ik ken iemand die in de dagelijks alledag 
met engelen leeft net zoals u met uw hondje of met uw kleinkinderen. Heel 
gewoon . En mijn Indische vriend Eldwin ervaart overal krachten en wezens, 
net zo reëel voor hem als ons koekje bij de thee. En trouwens, IEMAND heeft 
hier op het gras voor onze flat ooit een vliegende schotel zien landen. Nee ik 
heb geen zonnesteek, die mens heeft me dat al jaren geleden verteld en voor 
hem was dat net zo werkelijk als die gesneden plakjes fata morgana van nu. 
Coronakolder? Echt niet. De laagjes realiteit zijn altijd meer verscheiden dan 
wij denken. En dat DENKEN dat wordt in deze tijd ’s flink opgeschud en dat is 
ook hier in deze ouwe trouwe wijk niet verkeerd. Het leven is zó overvloedig. 
Er is altijd MEER. Ook dan Corona gelukkig. Meer andere ziektes aan de ene 
kant en de basis van gezondheid van onze altijd vrije ziel aan de andere kant.  
 
Pffffffff, wat een hitte.        @ HANS 
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Na de hitte …… 

Na de hitte is het eindelijk weer eens 
Genieten van de zon, 

Vluchten, weren, koelen, zuchten, 
Eerst vond je het wel leuk toen het begon; 

Gek hoe we dat steeds weer vergeten 
En blij verrast zijn met zo’n warme dag, 

“Geen doorkomen aan…” 
Klinkt het al de volgende morgen, 

Nou ja ‘luxeprobleem’, dus wèl met een lach… 
Goed, we gaan lekker dwarsgebakken de winter in, 

We dampen allemaal nog heerlijk na, 
Ook de muren in je huis zijn ervan verzadigd, 

Of verbeeld ik me dat, hee ’t is nog geen Afrika! 
Al met al is het ondanks die corona tòch 
Heerlijk om zo fris weer verder te gaan; 

‘Een mens is een raar wezen’ zeiden mijn ouders altijd al, 
Hij kan nòg zo vallen, hij gaat tòch steeds weer staan! 

Hee deze en genen of wie of waar ook, 
Een stralende hunk of een ongezien spook, 

Sterkte kunnen we ons altijd wensen, 
Want steunen en kreunen doen we allemaal 

En we zien ons wel weer, dat is zo zeker als wat, 
Want KIJK maar, alles herstelt zich telkens, 

Ook al hebben we het ontzettend (heet) gehad… 
 

@HANS 
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Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. 
Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De Week tegen 
Eenzaamheid 2020 is van 1 t/m 8 oktober. 
Wel.kom werkt met de gemeente Roermond en andere partners samen om 
eenzaamheid in Roermond te voorkomen en organiseert activiteiten voor mensen 
die eenzaam zijn. Een van die activiteiten is Maatje op Maat, waarbij een maatje 
gekoppeld wordt aan iemand die eenzaam is. Hieronder leest u het verhaal van een 
van onze maatjes: 

 
  

“Iedere dinsdagmorgen om half elf kom ik langs om een wandeling te maken met mijn 82-
jarig maatje Charles. Hij heeft een rollator, maar er ontgaat hem niets gedurende onze 
gebruikelijke wandeling in de binnenstad. We eindigen meestal op het Munsterplein, waar 
we samen een biertje drinken, voordat we weer naar Charles 80-jarige vrouw gaan, die 
twee uurtjes heeft gekregen om even ‘haar ding te doen’. Dat waardeert ze zeer, en als we 
thuiskomen vertelt Charles haar enthousiast wat we hebben meegemaakt. Soms niet 
helemaal in de goede volgorde, maar wie maalt daarom? We hebben pret, en de dag is 
gered. Charles vertelt vrolijk, want ‘de luuj moelen veul mae zevere bringt nieks’, is zijn 
motto. Terwijl we de drukte op het Munsterplein genieten, komt er een groep van tien 
jonge mensen naar ons toe, die door Charles vriendelijk begroet worden. Ze zijn een 
puzzeltocht aan het doen en een opdracht is om ‘de oudste echte Remunjenaer’ een paar 
vragen over de Roermond te stellen. Daar is Charles zeer toe bereid, want ‘ich hub neet 
veul hoar op de kop, mer ’t verstand is nog neet op’, maakt hij hen duidelijk. Ze vragen 
Charles naar zijn oudste herinnering aan Roermond, en vol trots vertelt hij hen hoe hij eind 
1944 door de Duitse bezetter gedwongen geëvacueerd werd naar Friesland. ‘Mer vur zunt 
doh nieks te kort gekommen. De luuj zunt get stief doa, me vur houe good brood in ge liëef. 
En dur bishop gong ons veurop noa Groningen, God hubbe zieng zeel’. Charles werd terecht 
door de jongelui enthousiast geprezen als blijmoedige levenskunstenaar en filosoof. Vooral 
toen hij op de vraag: hebt u wel eens fouten in uw lange leven gemaakt?,  plechtig 
antwoordde:  ‘Ja heur, mer loos hounder lèggen auch waal èns in de netele’. Onder luid 
waarderend gelach trekken de jongelui weer verder, ons achterlatend met een tweede 
door hen betaalde biertje, als beloning voor Charles optimistisch levenswijsheid. 

Toen ik Charles weer thuis had gebracht en nog een kop koffie had gedronken, voegde hij 
me nog toe: ‘Ich bee stief en hub piëen wen ich morgens opstoan, mer wen du kumst begin 
ich wer te lèeve…..’. “ 

 

Wilt u vrijwilliger worden bij Maatje op Maat of heeft u  
behoefte aan een Maatje?Neem contact op met 
Wel.kom van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur 0475 345140. 

https://www.welkom.nu/roermond/maatje-op-maat/ 

 

Week tegen de eenzaamheid  
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Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. 
Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De Week tegen 
Eenzaamheid 2020 is van 1 t/m 8 oktober. 
Wel.kom werkt met de gemeente Roermond en andere partners samen om 
eenzaamheid in Roermond te voorkomen en organiseert activiteiten voor mensen 
die eenzaam zijn. Een van die activiteiten is Maatje op Maat, waarbij een maatje 
gekoppeld wordt aan iemand die eenzaam is. Hieronder leest u het verhaal van een 
van onze maatjes: 

 
  

“Iedere dinsdagmorgen om half elf kom ik langs om een wandeling te maken met mijn 82-
jarig maatje Charles. Hij heeft een rollator, maar er ontgaat hem niets gedurende onze 
gebruikelijke wandeling in de binnenstad. We eindigen meestal op het Munsterplein, waar 
we samen een biertje drinken, voordat we weer naar Charles 80-jarige vrouw gaan, die 
twee uurtjes heeft gekregen om even ‘haar ding te doen’. Dat waardeert ze zeer, en als we 
thuiskomen vertelt Charles haar enthousiast wat we hebben meegemaakt. Soms niet 
helemaal in de goede volgorde, maar wie maalt daarom? We hebben pret, en de dag is 
gered. Charles vertelt vrolijk, want ‘de luuj moelen veul mae zevere bringt nieks’, is zijn 
motto. Terwijl we de drukte op het Munsterplein genieten, komt er een groep van tien 
jonge mensen naar ons toe, die door Charles vriendelijk begroet worden. Ze zijn een 
puzzeltocht aan het doen en een opdracht is om ‘de oudste echte Remunjenaer’ een paar 
vragen over de Roermond te stellen. Daar is Charles zeer toe bereid, want ‘ich hub neet 
veul hoar op de kop, mer ’t verstand is nog neet op’, maakt hij hen duidelijk. Ze vragen 
Charles naar zijn oudste herinnering aan Roermond, en vol trots vertelt hij hen hoe hij eind 
1944 door de Duitse bezetter gedwongen geëvacueerd werd naar Friesland. ‘Mer vur zunt 
doh nieks te kort gekommen. De luuj zunt get stief doa, me vur houe good brood in ge liëef. 
En dur bishop gong ons veurop noa Groningen, God hubbe zieng zeel’. Charles werd terecht 
door de jongelui enthousiast geprezen als blijmoedige levenskunstenaar en filosoof. Vooral 
toen hij op de vraag: hebt u wel eens fouten in uw lange leven gemaakt?,  plechtig 
antwoordde:  ‘Ja heur, mer loos hounder lèggen auch waal èns in de netele’. Onder luid 
waarderend gelach trekken de jongelui weer verder, ons achterlatend met een tweede 
door hen betaalde biertje, als beloning voor Charles optimistisch levenswijsheid. 

Toen ik Charles weer thuis had gebracht en nog een kop koffie had gedronken, voegde hij 
me nog toe: ‘Ich bee stief en hub piëen wen ich morgens opstoan, mer wen du kumst begin 
ich wer te lèeve…..’. “ 

 

Wilt u vrijwilliger worden bij Maatje op Maat of heeft u  
behoefte aan een Maatje?Neem contact op met 
Wel.kom van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur 0475 345140. 

https://www.welkom.nu/roermond/maatje-op-maat/ 

 

Week tegen de eenzaamheid  
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In samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk en Stichting Wel.kom worden 
er een aantal trainingen verzorgd over het thema Eenzaamheid. Bedoeld voor 
vrijwilligers in de gemeente Roermond die dit in hun vrijwilligerswerk tegen komen.  
Om eenzaamheid te doorbreken zal het (h)erkennen en in gesprek gaan over 
eenzaamheid een belangrijke eerste stap zijn. In de trainingen is er aandacht over 
hoe je zelf met eenzaamheid omgaat en hoe je een gesprek over eenzaamheid aan 
kunt gaan. 
De training voor vrijwilligers bestaat uit 2 dagdelen. Bij de geplande trainingen 
houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.  
Cursusdata:  
Training 1     Donderdag 15 oktober 9.00 tot 12.00 uur                      

   Donderdag 5 november 9.00 tot 11.00 uur 
Training 2    Dinsdag 17 november 9.00 tot 12.00 uur  
          Dinsdag 1 december 9.00 tot 11.00 uur 
Wilt u zich opgeven of meer informatie, dat kan bij Patricia van Kessel: 
p.vankessel@welkom.nu of bij Dave Pepels: D.Pepels@amwml.nl. Of telefonisch via 
0475 345 135 tussen 9.00 tot 12.00 uur. 
 
 
 
 
Interesse om vrijwilligerswerk te doen als seniorenadviseur?? 
 
Sinds 2000 zijn er in Roermond Seniorenadviseurs actief die het mede mogelijk 
maken dat senioren, op een zo prettig mogelijke manier, zo lang mogelijk in hun 
eigen woning kunnen blijven wonen. Dit gebeurt bij een huisbezoek, middels het 
verstrekken van relevante informatie over wonen, zorg en welzijn en regelingen. En 
ook het verwijzen van mensen naar de juiste instanties en activiteiten.  
 
  

Training “in gesprek over eenzaamheid”  
 

 

Seniorenadviseurs  
 

 

Wat houdt het in: 

• Preventieve huisbezoeken bij 
Roermondse senioren vanaf 75 
jaar. 

• Verslaglegging  
• Bijwonen van periodieke 

werkbesprekingen en 
scholingsbijeenkomsten. 

• Kunnen inleven in de beleving 
en problemen van senioren. 

• Goed kunnen luisteren. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze vacature of wilt u 
zich aanmelden voor een oriënterend 
kennismakingsgesprek?  

Neem dan contact op met : 

Safiye Akay - Payas  

T 0475 345135   E S.Akay-
Payas@welkom.nu  

 

of Julia Aipassa  
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Seniorenadviseurs  
  
 
Wel.kom Roermond organiseert in samenwerking met Hulp bij Dementie en MET ggz 
een training voor vrijwilligers over omgaan met dementie. De training bestaat uit 4 
dagdelen en is in eerste instantie bedoeld voor vrijwilligers die betrokken zijn bij 
personen met dementie. Trainers zijn Ria Verstappen, casemanager Hulp bij 
Dementie en Marieke Zelissen, gezondheidszorgpsycholoog  MET ggz. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Training “omgaan met dementie” 
 

Inhoud 

Dementie is een ziekte waarbij het 
functioneren van de hersenen achteruitgaat. 
Het begint vaak met vergeetachtigheid. 
Daarna doen zich andere problemen voor, 
bijvoorbeeld iemand weet niet goed meer 
welke dag het is of kan de weg terug naar huis 
niet meer vinden. Vrijwilligers die betrokken 
zijn bij iemand met dementie hebben mogelijk 
vragen en behoefte aan ondersteuning. Voor 
hen is deze training ontwikkeld. Tijdens de 
training wordt ingegaan op het ziektebeeld en 
communicatie met en benadering van iemand 
met dementie. Er is ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen en het stellen van 
vragen. 

Data en locatie 

28 oktober, 4, 11 en 18 november 2020 

Aanvang 14.30 uur  

De Donderie, Donderbergweg 47-49,  

6043 JA Roermond 

 

 

Meer informatie en/of aanmelden 
Aanmelden is mogelijk tot en met 14 
oktober a.s. Maximaal aantal 
deelnemers is 15. Voor de materialen 
wordt een bijdrage gevraagd van € 
15,00, contant te voldoen bij de eerste 
bijeenkomst. 

Ook vrijwilligers die niet betrokken zijn 
bij iemand met dementie kunnen zich 
aanmelden. 

Bij deze training houden we ons aan de 
geldende Coronamaatregelen. 

 

Wel.kom Roermond 

Els Dorssers 

T   0475 34 51 35  

E   e.dorssers@welkom.nu 
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Ondanks de Corona is de ontmoetingsruimte toch geopend. 
 
Elke maandag en vrijdag zijn we open van :  10:00 tot 12:00 uur 
Elke Woensdag open van:  10:00 tot 13:30 uur 
We gaan om 13:30 dicht omdat dan  
Dondersgoedspul open gaat ….. met koffie/thee. 
Elke Dinsdag en Donderdag zijn we open van: 10:00 tot 15:00 uur 
 
Er is elke dag een mogelijkheid om te knutselen tegen een kleine 
vergoeding…..vraag hier naar bij de Gastvrouw of heer. 
 
Ook hebben we sinds het warme weer, IJSJE voor € 1,00  
 
Maar er is natuurlijk ook een mogelijkheid om een broodje te eten. 
 
We proberen het U zo aangenaam mogelijk te maken en hopen dat U 
ons dan ook vaak met een bezoekje komt vereren. 
 
Team Ontmoetingsruimte. 

 
 
 

 
 

VOOR - DOOR - en MÉT ALLE 
WIJKBEWONERS:  

 
Postadres: Ambachtsingel 83,  

Roermond 
 www.wijkteamhoogvonderen.nl  

 www.hoogvonderen.nl 
 

 
 
 

Ontmoetingsruimte 
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Ook het Alzheimercafé Roermond moest plotseling stoppen vanaf april. Er kwam een 
on-line versie, maar die voldeed niet aan de behoefte aan echt contact. Nu is onder 
de strikte RIVM voorwaarden life samenkomen wel weer mogelijk.  
Mensen met dementie en hun naasten hebben veel te lijden gehad van de lockdown.  
Van de ene op de andere dag stopte de noodzakelijke dagbesteding. Het waarom 
ervan bleek vaak niet uit te leggen. Mensen voelden zich in de steek gelaten. Maar 
het nodigde ook uit tot creativiteit. Voorbeelden van beide kanten worden in het 
Alzheimercafé Roermond besproken. Ook wordt de bezoekers advies gevraagd voor 
de belangrijke sleutelfiguren in hun leven in tijden van Corona. Kan de functie, die 
het Alzheimercafé heeft uitgebouwd worden naar digitale varianten? Hoe moet het 
verder, nu er nog geen vaccin is? 
De bezoekers van het Alzheimercafé hebben waarschijnlijk een hoog risico, wanneer 
besmetting plaatsvindt. Belangstellenden moeten zich dan ook vóór 3 oktober 
aanmelden bij Alzheimerroermond@icloud.com of bellen met 0475-327432. 
 
Alzheimercafé Roermond 
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond   
Maandag 5 oktober 2020 
Zaal open 19:15 uur; programma van 19:30 tot 20:30 uur 
 

Titel : Corona-ervaringen van mensen met 
dementie. 
 

 
 
 
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: Knuffel 
Winnaar vorige uitgave:   Dennie v.d. Sluiszen     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 en vrijdag 10:00 tot 12:00 
Woensdag 10:00 tot 13:30 
Dinsdag en Donderdag 10:00 tot 15:00 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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MijnAfvalwijzer.nl 
Okt. 
DO 01 REST/GFT 
DO 01 PLASTIC 
DO 08 REST/GFT 
DO 15 REST/GFT 
DO 15 PLASTIC 
DO 22 REST/GFT 
DO 29 REST/GFT 
DO 29 PLASTIC 
VR 30 PAPIER 

Nov. 

DO 05 REST/GFT 

DO 12 PLASTIC 
DO 12 REST/GFT 
DO 19 REST/GFT 
DO 26 REST/GFT 
DO 26 PLASTIC 
Vr 27 PAPIER 

Volgende uitgave    
Dec. 

Kopij inleveren t/m    
15 Nov. 

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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15 Nov. 
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Tel. 0900-0101 (lokaal tarief)  
Website: www.slachtofferhulp.nl  
 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk 
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Wel.kom  
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
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Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond Tel. 
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Wijkteam Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
 

WzB Burenhulp (Donderie)   
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur    
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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 
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afspraak) Tel. 088-6653653  
(Ma-vr 8:30-17:00 uur) 
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www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamervdbuurt@ziggo.nl  
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Wist je dat de Donderberg ook op 
Instagram te vinden is? Op Instagram 
maak je kennis met bewoners en 
bezoekers van onze wijk. Spontane 
foto’s en leuke verhaaltjes over het 
leven in en rond de mooiste wijk 
van Roermond. Like en volg ons op 
#mensenvandedonderberg. Wie weet 
zie je jezelf of een bekende terug op 
Intstagram. 

Lees nu en de komende weken de 
verhalen van onder andere Joey, 
Marian, Ibo, Cheyenne, Ria en Narda. 

Heb je geen Instagram? 
Helemaal niet erg. Je kunt ons ook 
volgen op Facebook of kijk op de 
website www.donderbergroermond.nl.

Met de volgende verhalen:

Volg Donderberg op 
Instagram

Foto’s: © John Peters Fotografie

De vriendelijke Joey woont met veel 
plezier in een flatgebouw in de 
Componistenbuurt.

Ria en Narda treffen elkaar regelmatig 
op straat voor een praatje.

Marian werkt bijna iedere dag in haar 
tuin. Haar tuin is dan ook een plaatje.

Sport staat centraal in het leven van 
Ibo. Hij voetbalt bij de Tigers Roermond 
en doet het CIOS.


