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Ons wijkblad 
Het is beetje laat maar toch….. 

Wensen wij iedereen een 
geweldig en gezond 2021. 
Zoals elk jaar hebben wij natuurlijk 
adverteerders nodig……dus weet U nog 
iemand !!!!! 

Het wijkblad komt elke even maand uit, 
bijvoorbeeld: febr, apr, juni enz. Wil je 
iets in het wijkblad zetten dan moet je 
dat voor de 15de van de oneven maand 
doorgeven. Bijvoorbeeld: jan, mrt, mei, 
juli enz………… 

Helaas staat er in dit wijkblad 3 verhalen 
van geweldige mensen die ons hebben 
verlaten…niet door Corona maar wel 
VEELS te vroeg. 

De redactie. 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijkraad 

Het is alweer een tijd geleden….vorig jaar, maar de wijkraad is achter de 
schermen toch wel bezig geweest. Maar met die Corona is het moeilijk 
om fysiek bijeen te komen. Alles dus via app of mail. 

Wel verwelkomt de wijkraad de Kinderboerderij. Vanaf 2021 maken zij 
ook gebruik van onze Coöperatieve Wijkraad. Op deze manier hebben ze 
geen secretaris en penningmeester nodig  … hierdoor kunnen alle 
vrijwilligers hun aandacht aan de uitvoerging geven.  
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Ik ben altijd een goeie eter geweest. Eten wat de pot schaft heb ik van huis 
uit hoog in het vaandel en weggooien doe je niets. ‘Vies’ was eten sowieso 
nooit. Absoluut verboden dat woord m.b.t. eten te gebruiken. ‘Niet zo 
lekker’, verder kwam je niet. Voeg daarbij dat ik al zo’n jaar of twintig geen 
vlees meer eet. Nou, zo iemand moet je loslaten in een wijk als de 
Donderberg. Dan krijg je het volgende (hou je vast): 

Je bent OVERAL welkom, want ze hebben niks liever dan een 
goede eter. Die blijken namelijk ontzettend zeldzaam. Kijk in 
de supermarkt als bewijs, ga voor willekeurig welk vak staan. 
Niet één soort aardbeienjam, maar tien, niet één merk 
smeerkaas, maar twintig. Laatst had ik een flesje water nodig: 
het duizelde me echt van de mogelijkheden, ook daar. We zijn 
o n t z e t t e n d kieskeurig geworden. Wat de gemiddelde mens die je spreekt 
allemaal niet lust! Boy! Velen beweren aanvankelijk ook dat ze net als jij zijn: “oh, ik 
ook, ik eet alles! Nou ja m’n biefstukje moet wel niet te zeer doorbakken zijn, want 
dan hoef ik hem niet en broccoli, nou ja, daar hoef je me ook niet voor wakker te 
maken en brrr lasagne, maar verder… lust ik ALLES!” 

Trouwens ook als je blijkt geen vlees te eten. Bijna iedereen 
reageert met: “nou wij eten ook veel minder vlees als vroeger 
hoor.” Mijn God, van mijn part, al eet je de hele dag vlees, leef 
je uit, niks mis mee, maar maak jezelf niet wijs dat je het niet 
meer doet of minder. Geniet ervan! Wees eerlijk. Tegenover 
jezelf en allen om je heen.  

 
Goed, ik dwaal af. Omdat ik in alle buurthuizen eet en/of bij elke gelegenheid waar 
maar wat te eten is op de Donderberg me aanmeld, heb ik al jaren geleden besloten 
dat ik buitenshuis gewoon vlees mee eet. Ik zal er niet dood aangaan, moet me niet 
aanstellen. De gemiddelde buitenlandse kok met name begrijpt niets van je principe. 
En als ik binnenkort op een kip ga lijken, zal me niet verbazen, want je wordt ermee 
doodgegooid: kip is het meest favoriete ingrediënt. 
Maar THUIS eet ik nog steeds geen vlees. Oh EERLIJK zei ik: 
soms haal ik bij b.v. zuurkool wel ’s een rookworst of bak 
spekjes. Ook brengen diverse mensen me regelmatig eten, 
hartstikke schattig en makkelijk, want ik ben toch net zo’n 
vuilnisbak. En die zegt geen ‘dank je wel’, dus geef maar aan 
Hans! Oh en dan vergeet ik nog te vermelden dat ik in de 
buurthuizen vaak borden leeg eet van m’n buren die het niet op kunnen of niet 
lekker vinden… 

De Wandelende Cliko. 
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Zit u nog?  
 
Laatst bereikte ik dus het te verwachten punt waarop ik voelde; dit gaat te 
ver, loopt uit de klauw, ik moet iets DOEN. M’n diepvriezen puilen uit en dan 
vooràl van de vleesrijke maaltijden! Ik kan het zo super 
vinden als ik ’s een dag weer zelf kan koken en niet hoef 
na te denken van WAT zit ik Godsnaam weer naar 
binnen te werken of – in het ergste geval - weg te 
spoelen met een glas Cola…? 
Hoe goedbedoeld ook van de mensen. Ik ga wat vaker 
nee proberen te zeggen. Ik voel me nu een soort 
slachtoffer van de wegwerpmaatschappij. I.p.v. in de 
cliko, geven we het maar aan Hans… Dit is mijn goeie 
voornemen voor 2021! De beste wensen! 

@ HANS 

 

 

 

  

www.drukkerij-koenen.nl

Schaapweg 22 • Vlodrop • T. 0475 - 406 406

Het adres voor UW
geboortekaartje
Wij staan bekend om onze goede service
Grote keuze, goedkoop en snelle levering
Vraag naar de mogelijkheden
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We leven in een moeilijke tijd, het is koud en somber buiten, de maatschappij 
zit in een volledige lock down, behalve een straatje omlopen en als hoogtepunt 
van de week naar de supermarkt, kunnen we niets ondernemen. Carnaval gaat 
niet door, sterker nog, geen enkel feest gaat door. Hoog tijd dus voor een vrolijk 
verhaaltje vol met flauwe kul of te wel sjaele wazel. 
 
DE FLUTSELFLADDERAAR 
De flutselfladderaar is de voorloper van de stofzuiger, hij houdt het midden 
tussen een bezem en een zwabber waaraan aan de achterkant een zak 
bevestigd is om het opgeveegde en opdwarrelende stof te verzamelen. 
In de vorige eeuw werd deze flutselfladderaar nog veelvuldig gebruikt. Vooral 
in het voorjaar, tijdens de grote schoonmaak zag je de plattelandsvrouwen 
ijverig in de weer met hun fladderaar. Er hing dan een sfeer van rivaliteit in 
het dorp  “wie heeft als eerste de grote schoonmaak aan kant.” 
Zo ontstond het gebruik dat de vrouw die haar huis helemaal van zolder tot 
kelder blinkend schoon had, de fluts buiten mocht hangen. 
Het huis waar als eerste de fluts buiten hing werd grondig gecontroleerd door 
de huishoudster van de pastoor. Zij was ter zake kundig en omdat ze 
pastoorsmaagd was, ook altijd eerlijk (dacht men). 
Ze controleerde alles, met een witte handschoen aan ging ze over de plinten, 
de bovenkant van kasten, zelfs de inmaakpotten in de kelder werden met 
kritische blik bekeken. Als de pastoorsmaagd alles had goedgekeurd kreeg de 
vlijtige huisvrouw een vlaai van de plaatselijke bakker en natuurlijk het 
respect van het hele dorp. 
In ons dorp was het altijd Marie van den Akker die als eerste de fluts buiten 
had hangen. Mijn moeder was volgens mij wel een beetje jaloers “zô’n 
euverieverig mins, die werk zich kapot allein veur dae stômme fluts.” 
Ze maande ons om het maar rustig aan te doen met schoonmaken “ik môt d’r 
neet aan dinke det we controle kriege van die kring van ein pastoersmaagd.” 
Daar had moeder wel gelijk in, die pastoorsmaagd kon beter bij ons weg 
blijven, ons huis blonk nooit echt, ja hier en daar een beetje van ’t vet maar 
verder………………..Onder de bedden werd alleen schoongemaakt als wij 
kinderen ons eronder verstopt hadden. Onze kleren en haren zaten dan 
helemaal onder de witte vlokken “och dan is det auk weer ens zuuver” zei 
moeder dan. 

DE FLUTSELFLADDERAAR 
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Nee de flutselfladderaar werd bij ons 
thuis niet zo vaak uit de kast gehaald, 
maar ach “kinder herinnere zich neet of 
’t schoën waas thoes, maar waal of ’t 
gezellig waas.” Was de filosofie van 
onze moeder en daar had ze natuurlijk 
gelijk in. 
Persoonlijk ben ik ook niet al te ijverig 
met fladderaar of stofzuiger, ik schat in 
dat ik altijd zo’n beetje bij de laatsten 
zou horen die de fluts buiten mocht 
hangen. 
 
©Willie de Kubber-Verheijden 
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INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

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

     Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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Op gevaar af dat we een soort club-blaadje van de Dela worden, schrijven we 
alweer een herinnering. Wat willen we: wederom is er een kleurrijke 
Donderberger van ons heen gegaan. 
 
Iedereen kende hem: Pietje in z’n scoote-mobiel met bloemetjes versierd (of 
op hoogtijdagen met nog veel meer…) en z’n hoedje met veertjes en ander 
fraais en hij stond altijd plots naast je als je hem net niet gebruiken kon. 
Want Piet was van de lange verhalen en grote wijsheden: hij had overal 
verstand van. Nou hàd ie ook wel wat meegemaakt natuurlijk. De oudsten 
onder ons weten nog vast wel, dat hij jaren- en jarenlang bloemen verkocht 
op de markt en ik meen ook bij het ziekenhuis. Dat was nog altijd zijn mooiste 
tijd volgens mij en sindsdien had hij ook veel verstand van groen…. Hij 
woonde lang in de Vliegeniersflat in de Olieslagersstraat en heeft daar veel 
ervaren en wij met hem! Sommigen wist hij te strikken om hem te helpen en 
dat liep altijd uit de hand en bracht je op de meest onwaarschijnlijke plekken 
want hij was uiterst slim! Ik weet nog dat ie op zekere zondagmorgen bij mij 
aan de deur zat in z’n rolstoel. Of ik effe meekwam. 
Nou dat wou ik eigenlijk niet, want waar begin ik aan, 
maar ik MOEST wel want hij kon niet 
terugrijden/draaien op de galerij dus ik moest hem 
achteruit duwen. ‘Daar heeft ie over nagedacht’, dat 
kòn niet anders, dacht je dan. En altijd waren er weer 
nieuwe schilderijen te bewonderen want hij bleef tot 
het einde geïnspireerd en je vraagt je af waar al die 
Rembrandts nu zijn: in de Ontmoetingsruimte heeft 
hij in elk geval een keer geëxposeerd, dus hij is van 
eeuwige roem verzekerd! 

Hee Piet we gaan je missen. Je was een dwarskont, een fantast, maar ook 
hartstikke gemoedelijk. ‘Drinkt ie nog?’, bij jou altijd de vraag, gaan we nu 
nooit geen antwoord meer op krijgen… (Ik hoor je al grinniken achter de 
schermen!) 

@ Hans 

In memoriam Piet Reyners. 
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In november begon de Vincentiusvereniging een online collecte onder het 
motto “Geef kerstboodschappen cadeau”. De inwoners van de gemeente 
Roermond hebben mensen met de laagste inkomens niet laten zitten. 317 
donateurs brachten samen tot nu toe € 11.136,- op. 
Begin december reikte Vincentius 2042 cadeaubonnen van Jan Linders uit 
aan 21 hulpverleningsinstanties en vrijwilligers die daarmee vóór de kerst 
676 adressen bezoeken om hen met die debet-kaarten in staat te stellen 
kerstboodschappen te doen. Zo worden 833 volwassenen en 639 kinderen 
van levensmiddelenbonnen voorzien, waarmee ze zelf een feestelijke kerst 
kunnen vormgeven. 
 

De kerstactie bestaat al meer dan 25 jaar in 
deze vorm. Het geld ervoor werd meestal 
opgebracht door de kringloopwinkel van 
Vincentius. Die was een groot deel van het 
jaar dicht. Dank zij de collecte en met steun 
van enkele fondsen en bedrijven kon de 
kerstactie onverkort doorgaan. Naast het 
financiële resultaat betekende het succes 
van de actie voor de Vincentianen ook een 
belangrijke morele opsteker in deze 
moeilijke coronatijd. 
 

De Vincentiusvereniging dankt de Roermondse stichting 1880, het Armenfonds, de 
Rabobank, het Limburgs diaconaal fonds, Rockwool bv, de Vereniging Weldadigheid 
en het Provinciaal centrum maatschappelijk werk voor hun bijdragen. Maar niet op 
de laatste plaats gaat de dankbaarheid uit naar de honderden donateurs uit 
Roermond.  

 
 
 
 

VOOR - DOOR - en MÉT ALLE WIJKBEWONERS:  
 

Postadres: Ambachtsingel 83,  
Roermond 

 www.wijkteamhoogvonderen.nl  
 www.hoogvonderen.nl 

 

 

Actie “Geef kerstboodschappen cadeau!” volledig geslaagd 
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Vanaf  de week van 9 november werd in onder andere de Polluxstraat op de Donderberg, in 
Roermond werkzaamheden verricht, betreffende de groenvoorziening in de verschillende 
buurten. In de week van 16 november is er mest gelegd in bovengenoemde straat en nieuw 
groen geplant. Op de Donderberg  is er behalve aan de Polluxstraat, ook groen vernieuwd in 
de : Komeetstraat, Titaniastraat en de Mozartstraat. Ook enkele vakken op de Kemp, 
Hoogvonderen en Kitskensberg hebben/ krijgen fris nieuw groen. 
 

Jan Heldens, Opzichter Perceel 3 van Gemeente Roermond legt uit: ''Ieder jaar 
hebben wij bij Beheer Openbare Ruimte ( team groen), een bepaald  budget om het 
openbaar groen te verbeteren.  
Wij  zoeken dan ad random door heel Roermond locaties uit, die een opknapbeurt 
kunnen gebruiken, om zo het groen weer aantrekkelijker te maken. Meestal betreft 
het hier plantvakken die sterk vervuild, door wortelonkruid of ook vaak door bramen. 
Veel uitgekozen vakken liggen veel te hoog, door het jaren lang dumpen van grond 
uit particuliere tuinen.  
Op deze manier houden we de kwaliteit van het groen op peil. Het bedrag dat dit 
keer is vrijgemaakt voor nieuwe groenvoorziening is voor de Donderberg enkele 
duizenden euro’s. Er wordt erop gelet dat het mooie groen niet weer vervuild word. 
Ons groen wordt regelmatig geschouwd, het moet voldoen aan een bepaalde 
beeldkwaliteit, dit wil zeggen dat er altijd wel een bepaalde hoeveelheid  onkruid 
aanwezig mag zijn en dat er ook een bepaalde hoeveelheid  zwerfvuil mag liggen, om 
toch aan het vastgestelde beeld te voldoen aldus  Heldens. 

@ Angela 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jaarlijkse verbetering openbaar groen Roermond gestart 
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De Donderse moestuin vormt een oase 
van rust in het hartje van de wijk. De 
Moestuin kende enkele jaren geleden 
een prachtige start en werd een ont-
moetingsplek voor velen in de wijk. 
Door een samenloop van omstandig-
heden stond afgelopen tijd het ontmoe-
ten iets minder centraal. Een interim-
bestuur wil het ontmoeten weer 
terugbrengen in de tuin. Voor de start 
van het nieuwe tuinseizoen liggen 
plannen klaar om invulling te geven 
aan het ontmoeten van mensen.

Anne Cox is de kersverse voorzitter. 
Ze is al jarenlang actief als vrijwilliger 
bij Maximina en heeft al geruime tijd 
een eigen gedeelte in de moestuin. 
“Ik zit graag met mijn handen in de 
grond”, lacht ze. “En ik ontmoet graag 
andere mensen. In de moestuin hoor 
je werkelijk alle talen en je ontmoet 
mensen met verschillende culturele 
achtergronden. Dat maakt het tuinieren 
hier zo uniek.”

Secretaris in het nieuwe bestuur is 
Léon Huybregts. “Als bewoner wil ik 

me graag inzetten voor mijn eigen 
buurt. Toen ik hoorde dat de Donderse 
Moestuin op zoek was naar nieuwe 
bestuursleden heb ik me aangemeld 
om me in te zetten voor dit mooie en 
bijzondere buurtinitiatief ”

Het bestuur wil minimaal twee keer 
per week ontmoetingsmomenten 
houden. Dat varieert van een koffie-
momentje tot ‘mini-workshops’. “Op 
een laagdrempelige manier van elkaar 
leren is het uitgangspunt. Je hoeft dus 
geen uitgebreide kennis of ervaring 
van tuinieren te hebben. Het hebben 
van een moestuin is leuk voor begin-
ners en gevorderden”, benadrukken 
Léon en Anne. Ook is de moestuin er 
voor iedereen. Van jong tot oud en ook 
voor mensen die minder mobiel zijn. 
“We hebben enkele bakken die hoger 
staan en waar je staand of zittend aan 
kunt werken. Zo is de moestuin voor 
iedereen toegankelijk.” De droom van 
het interim-bestuur is om van de 
Donderse Moestuin een gezellig 
trefpunt te maken. Een groene plek 
waar mensen graag samenkomen en 
een praatje met elkaar maken.

Heb je interesse om te tuinieren? 
Neem dan contact op met het bestuur 
door een mailtje te sturen naar 
stichtingdondersemoestuin@gmail.com. 
Een mooie hobby die niet duur hoeft te 
zijn. De tarieven per jaar zijn:
-  Een bak van 20 vierkante meter 

voor € 35,-. 
-  Een hoge bak van 10 vierkante 

meter voor € 15,-.

De Donderse Moestuin bloeit 
weer op
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Catrien schuifelt langzaam langs de 
tafels waar spulletjes staan uitgestald. 
Aandachtig bekijkt ze tafel voor tafel. 
Catrien is één van de vaste klanten 
van Dondersgoed Spul. Haast iedere 
week loopt ze er wel even binnen.

“Dat doe ik niet alleen om te zien of er 
nog iets moois voor me tussen ligt. 
Het is hier ook altijd wel gezellig”, 
benadrukt ze. “Jammer genoeg is er in 
deze periode geen koffie vanwege de 
coronamaatregelen. Een kopje koffie 
drinken en ondertussen een praatje 
maken is erg gezellig. Dat dit nu niet 

gaat mis ik eigenlijk best wel.” Catrien 
gaat er elke dag wel even op uit. “Ik 
heb een hondje, dat moet natuurlijk 
elke dag wandelen. Ook doe ik iedere 
dag boodschappen. Dan ontmoet je 
weer andere mensen. Want een 
praatje maken, dat doe ik graag.”

Vroeger leefde ze met haar man en 
haar drie kinderen op de Kemp. Daar 
woonde ze ruim dertig jaar. Nu woont 
ze inmiddels alweer acht jaar in hartje 
Donderberg. Ze heeft een appartement 
op de bovenste verdieping van een 
flat, waar ze volop van het uitzicht kan 
genieten. “Als het een beetje meezit, 
kan ik in de verte Melick zien liggen. 
En aan de andere kant zie ik de ver- 
lichting van het Designer Outlet Center.”

Tijdens de lockdown is Dondersgoed 
Spul helaas gesloten. Normaal is 
Dondersgoed Spul elke woensdag 
tussen 13.30 uur en 16.00 uur geopend. 
Houd de Facebookpagina in de gaten 
voor de openingstijden.

Catrien loopt altijd wel even 
binnen bij Dondersgoed Spul

Op Instagram verschijnen verhalen en foto’s van 
mensen van de Donderberg. Like en volg ons op 
#mensenvandedonderberg. Zo kon je eerder de stories 
lezen over drie dames, Andy en pastoor Carlos Martinez. 
Heb je geen Instagram? Volg ons op Facebook of kijk 
op de website www.donderbergroermond.nl.

Volg Donderberg 
op Instagram

Foto’s: © John Peters Fotografie

Op verzoek van de fotograaf is een 
foto zonder mondkapje genomen.
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Bescherming… 
 

In de luwte van je wezen, 
In het lommer van jezelf, 
Onder ’t afdak van je zinnen, 
Heel dat uiterlijk gewelf; 
 
In de schaduw van je eigen, 
Met je lijf als parasol, 
Ligt de rust van wie je ook bent, 
Heel content en vreugdevol; 
 
Afgeschermd voor al je falen 
En gekoesterd als een kind, 
Tot je eens zo goed als zeker, 
Deze plek van vrede vindt; 
 
Daar draag jij de acht juwelen 
En de kroon van diamant, 
Onder ’t luifel van je leden, 
Heel beschut en elegant; 
 
In die serre van je leven, 
Hoeft jouw schoonheid geen 
betoog, 
Staat jouw naam als zon 
beschreven, 
Reis je steeds als ster omhoog; 
 
Ook dit jaar dat is gegeven, 
Wens ik jou speciaal dit licht, 
Dat zich goud slechts laat 
verwoorden, 
In een wonderwel gedicht; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlinders zijn het in hun vleugels, 
Vogels in hun lentelied, 
Jouw gekoesterd eigen stekje, 
Jouw terras dat niemand ziet; 
 
 
Als je in je eigen Eden, 
In dat landgoed van geluk, 
Steeds jezelf weer kunt hervinden, 
Kan dit jaar al niet meer stuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ Hans 
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Op 24 november 2020 kwam het trieste bericht 
dat Jo Opbroek, de beheerder van de 
Donderbergse kinderboerderij "Kind en dier" is 
overleden. 
Jo Opbroek was alles bij elkaar al bijna 40 jaar 
beheerder van de kinderboerderij. De laatste 25 
jaar was hij dit samen met zijn vrouw Silvia. 
De laatste jaren was Jo al wat aan het kwakkelen met zijn gezondheid maar 
de kinderboerderij was zijn lust en zijn leven. Hij mocht voor al deze jaren 

vrijwilligerswerk zelfs een lintje van de Koning 
ontvangen. Natuurlijk kreeg hij dit lintje uitgereikt op de 
voor hem zo geliefde kinderboerderij. Het was vaak een 
gepuzzel om met het kleine subsidiebedrag toch de 
boerderij draaiende te houden maar zijn liefde voor de 
dieren was te groot om de handdoek in de ring te 
gooien. Vaak zijn vrijwilligers enkele uren per week 
bezig maar voor Jo was het een geweldige "vrijwilligers-
baan" van 365 dagen per jaar.  

Ondanks dat het de laatste jaren wat minder ging was Jo altijd bezig. Dieren 
voeren, hokken bouwen of onderhouden, stallen mesten, de aanwezige 
kinderen over de dieren vertellen maar vooral ook knuffelen met de dieren. 
En dat op 78 jarige leeftijd. 
In de vroege ochtend van 24 november moesten we plotseling afscheid 
nemen van Jo. 
Zijn "levenswerk" zal worden voortgezet door o.a zijn vrouw Silvia en Maikel 
van Veldhoven. Hopelijk mogen ze dit nog heel lang doen.  

@ Miesjke 
  

Beheerder Kinderboerderij "Kind en dier" overleden 
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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 
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Online kopje koffiedrinken met andere vrijwilligers op dinsdag 9 februari  
van 14.00 - 15.00 uur 
 

In een kleine groep van 5 à 6 personen gaan we in gesprek over ons 
vrijwilligerswerk. Hoe is het nu om in deze vreemde tijden je in te zetten als 
vrijwilliger? Kun jij je werk al volledig uitvoeren of ben je misschien nog niet 
gestart door persoonlijke omstandigheden? We weten allemaal hoe fijn het is 
om ons voor een ander in te zetten, maar we hebben ook ervaren hoe erg we 
het missen als het niet kan of simpelweg niet lukt. Daarover en nog veel meer 
kunnen we het hebben tijdens ons online koffiemoment. Luisteren, leren en 
praten met elkaar. Ruimte voor nieuwe ideeën of voor het uiten van je zorgen, 
met elkaar en onder een genot van een kop koffie maken we het net wat 
gezelliger. Dit digitale koffiemoment is voor alle vrijwilligers, 
vrijwilligersorganisaties en actieve bewoners in de gemeente Roermond. Maar 
ook als je van plan bent om vrijwilligerswerk te gaan doen kun je aansluiten. 
Wil je aansluiten dan kun je je aanmelden via de website van Actief Roermond of 
bel 0475-345135. Een dag van tevoren ontvang je een mail met een uitnodiging 
via MS Teams om deel te nemen.  

           
 

Interesse om vrijwilligerswerk te doen als seniorenadviseur? 
 

In Roermond zijn 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 tijdens een huisbezoek, via het 
verstrekken van informatie over wonen, zorg en welzijn en regelingen. Zij 
kunnen senioren ook doorverwijzen naar de juiste instanties en activiteiten. 

 

 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  
T 06 52562895   E j.aipassa@welkom.nu   

Seniorenadviseurs 
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Maatje op Maat 
 

Ervaringen van een Maatje! 
 

"Nu bijna een jaar geleden meldde ik mij aan als Maatje bij Stichting Wel.kom. Ik 
had er  
al vaker bij stilgestaan dat eenzaamheid zo 'zonde' is, juist omdat je eigenlijk met 
weinig, veel voor een eenzaam iemand kunt betekenen. Nu was het nog daad bij 
het woord voegen. Mijn aanmelding werd met veel enthousiasme ontvangen 
omdat vrijwilligers meestal niet zo jong zijn, maar er (helaas) wel vraag naar hen 
is; eenzaamheid is namelijk niet per se gekoppeld aan leeftijd. Zodoende werd ik 
gematcht aan Merel: een hele gezellige meid die van veel dezelfde dingen houdt 
als ik. Terrassen, wandelen, spelletjes. En zeg nou zelf, deze dingen één uurtje in 
de week samendoen is toch in alle opzichten beter dan de verloren tijd aan 
Netflix of de laptop? Naast de voldoening die ik eruit haal - je merkt immers dat 
een Maatje dankbaar is - kan ik er zelf ook echt naar uitkijken. Het is een 
moment in de week dat je toch even met beide benen op de grond zet en je doet 
inzien dat het juist de kleine dingen zijn die ertoe doen. Het dingen voor lief 
nemen sluipt er zo in tegenwoordig, dat het belangrijk is ook juist van elkaar te 
leren en van simpelweg het gezelschap te genieten." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wil je ook vrijwilliger worden bij Maatje op Maat? 
 

Neem contact op met Wel.kom van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur  
via 0475-345140. https://www.welkom.nu/roermond/maatje-op-maat/           
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Helaas op dit moment van schrijven moeten wij u als buurtmoeder inmiddels één hele maand 
missen. U heeft veel betekent en u was een bijzonder mens. Vandaar dat wij dit voor u met 
veel liefde schrijven.  
 
Op veel mensen in onze buurt heeft u een onuitwisbare mooie indruk achtergelaten.  
Wij weten ook zeker dat uw voorbeeld, filosofieën, levenslessen door de meesten, voor altijd 
herinnerd zullen worden.  U was bijzonder waardevol voor de wijk. Uw sterke wil, drang en 
passie, zette u in om van onze multiculturele wijk een nog mooiere leefomgeving te maken.  
 
Als het nodig en mogelijk was probeerde u iemand te helpen. Kinderen aan het sporten en 
spelen zetten of bij de opvang van daklozen, daar maakte u zich sterk voor. En u was vaak 
bezig met de gemeente, om de speeltuintjes in nette staat te houden, of te laten renoveren. 
Nooit in eigenbelang, altijd in het belang van de buurt. Geld was voor u niet belangrijk, zorgen 
voor de medemens wel.  
 
Ook hield u tijdens uw wandelingen met uw hond, een 
schoonmaak in de buurt. Er was geen blikje, papiertje 
of plastic dat u liet liggen. U nam dit mee en ruimde 
het op.  
U initieerde speeldagen voor kinderen, u was mede-
initiatiefnemer voor het oprichten van het 
vrouwentrefcentrum en moedercentrum. U was een 
echte feministe in hart en nieren. U had altijd wel iets 
te doen voor de kids in de speeltuin of op straat, zodat 
ze zich niet zouden vervelen. Als iemand honger had, 
dan was degene welkom aan uw tafel.  
 
U had een uitgesproken wil en kon een eigenwijze 
strenge tante zijn. Er zijn weinig mensen die u niet 
kende, als het om de Donderberg/Sterrenberg ging. 
Maar bovenal was een van uw boodschappen 
duidelijk, het verspreiden van liefde! Oorlogen daar 
begreep u niets van, ook niet van onbegrijpelijke 
politieke beslissingen. Voor hen was u een rebel.  
Een ding weten wij op de dag van vandaag zeker: Er zijn te weinig mensen zoals u bent en of 
was! Heldin die het niet deed voor de poen, maar voor de samenleving en dus onze buurt.  
 
Wij zijn u voor altijd dankbaar voor alles waar u in geloofde, en ons dat heeft bijbracht. 
Halleluja! We wensen de nabestaande veel sterkte toe met dit grote verlies. 
 
Enkele betrokken buurtbewoners 
  

In memoriam: Marianne Fober 
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Oplossing was: Feesten 
Winnaar vorige uitgave:   Laura v/d Tol  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 
Februari 
DO 4 Rest/GFT 
DO 4 PMD 
DI 9 Textiel 
DO 11 PMD 
DO 18 Rest/GFT 
DO 18 PMD 
DO 25 PMD 
VR 26 Oud Papier 
   

Maart 

DO 4 Rest/GFT 
DO 4 PMD 
DO 11 PMD 
DO 18 Rest/GFT 
DO 18 PMD 
DO 25 PMD 
VR 26 Oud Papier 

Volgende uitgave    
April 

Kopij inleveren t/m    
15 Maart  

Slachtofferhulp Regio Limburg  
Om de Toren 4 - 6191 KZ Beek (L)   
E-mail: Regio-Limburg@Slachtofferhulp.nl 
Tel. 0900-0101 (lokaal tarief)  
Website: www.slachtofferhulp.nl  
 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg  
Bredeweg 239d – 6043 GA – Roermond,   
Tel. 088-6560600  
 

Stichting Vrienden van Kind en Dier inzake 
Kinderboerderij  
Mozartstraat 37 - 6044 RE Roermond 
Beheerder: Jo Opbroek, tel. 06-41444989 
 

Stichting Sterrenberg  
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond  
Tel. 06-27336571  
Website: www.sterrenbergroermond.nl 
 

Stichting Wijkraad Donderberg Secretariaat: 
Kast. Daelenbroeckstraat 73  6043 XN 
Roermond  
E-mail: wijkraaddonderberg@gmail.com  
 

Tandartspraktijk Kiknadze 
Kasteel Aldenghoorstraat 7 
6043 XH Roermond 
Tel. 0475-323680 
www.tandarts-roermond.nl 
 

Vincentiushuis  
Burg. Brouwersstraat 1- 6043 BJ Roermond Tel. 
0475-336052  
 

Wel.kom  
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
Roermond Tel. 0475-345135  
Website: www.welkom.nu 
 

Wijkgebouw de Donderie  
Donderbergweg 47/49 - 6043 JA Roermond Tel. 
0475-350381  
 

Wijkteam Donderberg  
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
 

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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