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De redactie. 

 

Het is alweer april als 
deze uitgaven bij U op 
de mat valt. 
 

Door adverteerders en 
wat sponsors kan ik 
melden dat we het 

wijkblad het hele jaar 
weer kunnen uitgeven. 

 

Maar U bent altijd 
welkom als U een 

advertentie wilt of ons 
wil sponseren !! 
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De wijkraad 

We kampen nog steeds met Corona maar alles gaat ”gewoon” achter de 
schermen door…. 

Zo komen de wijkraadsleden (in een hele grote zaal) bijeen. 

Wordt er gepraat over de 4 wijken en natuurlijk doen we ook handelen 
als het kan. 

Maar mocht er nu iets zijn dat U denk hier moet iets mee gebeuren meld 
U dan bij :  wijkraaddonderberg@gmail.com 
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Depressief 
Dit D-woord, kun je al bijna niet meer in de 
mond nemen. Zóveel hoor je erover 
tegenwoordig. Zeker nu die pandemie langer 
duurt dan we dachten, schieten veel mensen 
erin… Vooropgesteld wel dat evenveel 
mensen een beetje erg chagrijnig, of een dag 
met je verkeerde been uit bed gestapt, al een 
depressie noemen. Terwijl zij die het ooit 
echt geweest zijn, of erger nog, het nu nog 
zijn of mogen worden, het levensgrote 
verschil onmiddellijk zullen erkennen.  
Een depressie is een gevangenis die je aan 
alle kanten omklemt en  
waaraan, als een hevigste  
fysieke pijn, niet te ontsnappen  
is. Het sluit je af voor alles wat  
goed is, inclusief alle goeie 
 bedoelingen jou te helpen. Die ervaar je als 
agressieve inbreuken op jouw ‘’gekoesterde’’ 
duistere bubbel. Daarom kan het ook zo lang 
duren, jaren en jaren, als je pech hebt.  
 
Ik ben zelf decennia lang slachtoffer geweest, 
dus ik weet waar ik over praat. En dan nog: 
elke depressie is anders: het is ook iets heel 
persoonlijks. En in de 60er tot 80er jaren van 
de vorige eeuw, werd je nog niet ermee naar 
een dokter verwezen of laat staan 
antidepressiva gevoerd. Je moest het 
gewoon zelf uitzoeken. Dat hàd ook z’n grote 
voordelen, want je kwam er sterker uit ALS 
het je al lukte eruit te komen. Nou, ergens in 
de 80er Jaren had ik, wat dat betreft de hoop 
al lang opgegeven.  
 
Mijn vrienden hadden me  
op het vliegtuig naar India  
gezet, zo van, ‘in godsnaam,  
GA !’ – voor je omgeving kunnen jouw 
depressies nog erger zijn haast als voor jezelf: 
je bent ON-UIT-STAAN-BAAR!!  
 

En omdat India nu eenmaal mijn grote ding 
was…. Tenslotte was ik ooit die yoga gaan 
doen o.a. om uit deze depressies te komen, 
maar helaas hoe serieuzer ik de yoga deed, 
hoe verder ik er in werd gezogen zo leek het. 
ECHTER: zeg nooit nooit: 
 
Ik fietste er rond ( India is net zo’n fietsland 
als Nederland) en hoewel ik nog wat pakjes 
bij me had voor landgenoten die er waren 
gaan wonen, dacht ik, na alweer een verblijf 
van weken en alsmaar donkerder: snèl die 
pakjes afgeven en terug naar huis gevlogen, 
dit is het ook niet. India is in zekere zin vooràl 
heel erg heet en stoffig. Ik was in het zuiden 
van het land  en bedacht: ‘’wat DOE ik hier 
nog ’’.  Voeg daarbij dat je na jaren en jaren 
depressief zijn, ook gewoon niet meer kàn 
denken dat het ooit wel weer ’s anders zal 
worden, laat staan dat er iets positiefs zou 
gloren. Dat ben je volledig verleerd. En tòch 
gebeurt dat dan, op het meest onverwachte 
en banale moment dat je je kunt indenken. 
 
Ik reed, over de enorme open zandvlakte, 
slechts hier en daar begroeid met wat 
doornstruiken of wilde palmbomen, langs 
een oud Ganesh-tempeltje. Ganesha is die 
godheid met ‘n olifantskop.  
 
 
 
 
 
 
 
Om het tempeltje lag een mooie tuin en ik 
hobbelde door het openstaande hek en zette 
mijn fiets tegen een boom en mezelf op een 
bankje of zoiets eronder. Ik dronk wat van de 
fles water die ik bij me had.. 
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Er was een Indiase vrouw van middelbare 
leeftijd, gehuld in sari, de tuin aan het doen. 
Ik keek naar haar werkzaamheden, meer 
niet, het was te heet om het echt tot me te 
laten doordringen. Op een gegeven moment 
begon de vrouw zomaar bloemen van de 
struiken te plukken 
Mijn eerste gedachte was, ‘wat zonde want 
nu gaan ze onmiddellijk verwelken in deze 
hitte. Maar wellicht heeft ze ze nodig voor 
in de tempel.’ Wie schetst mijn verbazing, 
dat ze, toen het een aardig kleurrijk bosje 
was geworden, op mij toe kwam lopen en 
met een stralend gebaar, één grote wit-
betande lach, zoals alleen Indiase mensen 
dat maar kunnen omdat ze nu eenmaal zo 
mooi zijn, gaf ze mij dat bosje. 
 
Met enige aarzeling – ik dacht nog steeds 
alleen maar aan het gaan slap hangen – nam 
ik ze beduusd aan. En de vrouw ging weer 
aan het werk. We hadden verder geen 
woord gewisseld en waarschijnlijk sprak ze 
tòch geen Engels. Ik zal toch nog ‘’ thank 
you ‘’ hebben gemompeld denk ik, toen ik 
weer opstond om verder te rijden.  
Eenmaal op de fiets voelde het TOTAAL 
ANDERS. Was er iets gebeurd? Ik had NIETS 
gemerkt. Alleen een bosje bloemen 
gekregen van een gewone Indiase dorps 
vrouw. Nog iets verder fietsend besefte ik 
dat – voor het eerst sinds jaren – het 
depressieve gevoel weg was. Het was echt 
niet te geloven. Alsof ik de wereld om me 
heen ook weer voor het eerst zag. Alles was 
goed en mooi en vol eindeloze betekenis en 
beloftes. ‘Krijg nou wat’ ben ik nuchter 
genoeg om dan te bedenken: ‘dit kàn niet’. 
Okay, maar het was gebeurd, ik kon het niet 
ontkennen, opeens waren al die vreselijke 
gevangenissen WEG.  
 
En het is NOOIT meer terug gekomen. Je 
houdt het niet voor mogelijk, maar het is 
echt waar. Nu al zo’n 30/40 jaar geleden….  

Dus zo langzamerhand begin ik het ook 
geloven dat er echt iets gebeurd is daar die 
morgen bij dat nietige tempeltje.  
 

Sindsdien besef ik meer dan ooit dat je HOE 
ZWART alles ook is, je ergens in jezelf altijd 
hoop kunt houden , want het kan altijd 
gebeuren, een goede wending nemen. 
Het is niet van jou afhankelijk a.h.w. Alsof er 
constant toch iets of iemand bij je is die jou 
in de gaten houdt en wàt er verder ook 
gebeurt en hoe donker het ook wordt, zodra 
er maar ergens en slijtplekje is in het 
nauwsluitende pantser, stroomt het 
daardoor naar binnen. En het heeft geen 
naam. Je kunt erop plakken wat je wilt. God, 
of Liefde of een geleide engel of de genade.  
 
Het zal ze een zorg zijn, het gaat om het FEIT. 
Enfin, mijn vrienden en familie geloofden er 
natuurlijk ook niets van toen ik tenslotte toch 
terugkeerde naar Nederland en niet meer 
depressief was. ‘Ja da-hag!...’ Gelukkig is het 
na jaren gebleken dat het tòch klopte.  
Mensen, wij weten NIETS: de wereld is een 
veel magischer plek dan we ooit in onze 
stoutste dromen zouden kunnen verzinnen.  
 
En het vervult je met dankbaarheid.  
Dat vooràl. 
 

 
 
 

@ Hans 
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Maximina is sinds 2002 dé ontmoetingsplaats voor Roermondse vrouwen.  
Bij ons voel je je snel thuis. Je ontmoet vrouwen met allerlei achtergronden. Gezellig kletsen, 
actief bezig zijn of werken aan persoonlijke groei: het kan allemaal bij Maximina. Je leert van 
en met elkaar. En je steunt elkaar. Voor meer informatie www.maximina.nl  
 

Vanwege corona is Maximina al vanaf november 2020  gesloten. Onze vrijwilligers hebben 
echter niet stil gezeten. Maximina heeft een face-lift gehad, waardoor het centrum een 
eigentijdse uitstraling heeft en de sfeer uitstraalt die je ook  voelt als je bij Maximina bent. 
Nieuwsgierig? Maak een afspraak om een keer te komen kijken. 
 

MaximinaMode 
Nu de winkels op afspraak open zijn kunt u ook weer bij  MaximinaMode terecht. U kunt op 
afspraak 15 minuten winkelen. De winkel heeft een ware metamorfose ondergaan. Er is een 
grote collectie dames- , heren- en kinderkleding.  
U kunt de afspraak aan de deur bij Maximina maken of via de mail mode@maximina.nl  
 

De openingstijden van MaximinaMode zijn: 
 

maandag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
dinsdag  van 9.00 uur tot 15.00 uur 
woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 
donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 
Winkelen is alleen op afspraak mogelijk  
met inachtneming van de Coronaregels.  
Per keer mag maar 1 klant naar binnen. 
MaximinaMode verheugt zich om u weer te ontmoeten. 
 

Dondersewereldkeuken  
Voorlopig is het vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk Eetcafés te organiseren. 
Vandaar dat wij hebben gezocht naar een alternatief.  
De komende periode zullen er in de Dondersewereldkeuken o.a. soepen, quiches, koekjes, 
wafels en cakejes gemaakt worden. Deze zijn op bestelling af te halen tijdens de openingsuren 
van MaximinaMode.  
Een overzicht van het assortiment en prijzen is te vinden op onze website. Alles zal met liefde 
door onze vrijwilligers worden gemaakt! Wilt u graag onze baksels en  
 

brouwsels proeven, mail uw bestelling dan door naar dondersewereldkeuken@maximina.nl.  
Onder vermelding van uw telefoonnummer.  
Wij nemen dan contact op om een afhaalafspraak te maken. 
Wacht niet langer en laat u lekker verwennen met een van onze specialiteiten! 
 

Ontmoeten 
Medewerkers van Maximina kunnen haast niet wachten om de deuren weer helemaal te 
openen voor alle vrouwen van de Donderberg en omstreken. Helaas is het nog niet zo ver en 
moeten we nog even geduld hebben. Maar zodra de buitenterrassen weer geopend zijn kunt u 
in de prachtige tuin van Maximina terecht om elkaar te ontmoeten. 
 

@Maximina 

Maximina 
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We zijn best trots in de Donderie, dat ondanks de 
Corona-ellende , we de Galerie steeds in werking 
hadden: d.w.z. dus elke drie maanden ongeveer een 
andere kunstenaar aan de muren van de 
Ontmoetingsruimte. 

Sommigen heeft niemand gezien natuurlijk, maar ja 
het zijn nu eenmaal rare tijden. Spoed u, want we 
hebben nu JOOP nog een maandje hangen schat ik. 

Hebben we het over Joop Hakker uit Posterholt. 
Een oud collega van ondergetekende, vandaar. 
(Goed om te herinneren: hebt u een familielid of 
vriend of wie ook, ook al woont ie niet in onze wijk: 
kan altijd een verzoek indienen om te exposeren: ontmoeten is ontmoeten, 
grenzeloos, wij zijn niet zo moeilijk.) 

Joop is vooral vrolijk. Joop is niet van het zwaar op de 
hand. Heel veel tekeningen, alles in cartoonstijl zeg 
maar. Klacht van bezoekers is dan ook dat alles te hoog 
hangt en/of te klein is: “je hebt een verrekijkertje erbij 
nodig’’. Right, maar het gaat om het idee. En om de 
sfeer. En die is zó luchtig, dat het daarom alleen al de 
moeite is, ook al mis je dan wat details. Joop is ook 
onbegrensd: er vallen slachtoffers genoeg in zijn 
tekeningen, maar even verderop springen die dan 
weer vrolijk opnieuw in het leven, uit een molshoop of 
zo. Of als tennissende of barbecueënde olifant, tussen 
zwemmende haaienvinnen, veel gebroken pijlen, 

vliegende klokhuizen of restjes slurf… Hoezo surrealistisch? 

Joop tekent al z’n hele leven (1953) en dat is te zien. Iemand zei dat ie op z’n 
twaalfde in een tekenbad is gevallen en dat hield toen nooit meer op. En hij is nu 
gepensioneerd, dus tekent ook wel ’s op verzoek. Komt dat zien lieve mensen,  het is 
uniek, helemaal JOOP; niet te beschrijven. Dolle pret! 

@ Hans 
 

Galerie Donderstraal: JOOP! 
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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. 

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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Hallo, mijn naam is Sarah Denissen en sinds 
vorig jaar maart heb ik een natuurlijke 
schoonheidssalon op de donderberg. Vanaf 
april ga ik hier fulltime werken. Door 
meerdere binnenlandse en buitenlandse 
stages heb ik ervaring opgedaan in de beauty 
wereld. Daarnaast heb ik anderhalf jaar  in 
een Chinese massagestudio gewerkt waar ik 
de Chinese massagetechnieken geleerd heb. 
Deze technieken gebruik ik nog steeds tijdens mijn behandelingen.  

Ook heb ik meerdere cursussen en opleidingen gevolgd over aromatherapie, 
de basis van de praktijk. 

Ik werk met natuurlijke huid verbeterende producten die volledig aansluiten 
bij de wensen van de huid. Dat bepaal ik door middel van een kinesiologische 

spiertest. Deze test geeft aan waar de huid 
een tekort aan heeft en welke producten de 
huid verdragen kan. Zo worden allergische 
reacties uitgesloten en kan ik een 
persoonlijk behandelplan maken. 

Naast huid verbeterende behandelingen 
geef ik ook uitgebreide lichaamsmassages 
en ontspannende gezichtsbehandelingen. 
Zeker in deze tijd is het goed om een 
moment voor jezelf te nemen.  

De heerlijke aromatische geuren tijdens de behandeling kunnen daarbij 
helpen en geven een echt moment van rust. 

Ik hoop je graag te verwelkomen in mijn salon Beauty & Relax Roermond 

 

 

Nieuwe schoonheidssalon op de Donderberg 
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Medio maart start BLM Wegenbouw in opdracht van gemeente Roermond, aan het 
wijkgericht onderhoud in de Kastelenbuurt. De wijk wordt vanaf de Koninginnelaan 
tot aan de Oranjelaan verbeterd. Dit houdt in dat onder andere de toplaag asfalt 
wordt vervangen, trottoirs worden vernieuwd en straatwerk hersteld. Op enkele 
locaties wordt ook onderhoud aan de riolering uitgevoerd en worden 
groenvoorzieningen verbeterd. Het project heeft een doorlooptijd van ca. 1 jaar. 
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat er achtereenvolgens steeds 
in een deel van de wijk gewerkt wordt. 
 
Om de groenwaarde en beeldkwaliteit van de Kastelenbuurt te verbeteren worden 
nieuwe bomen geplant, met goede ondergrondse voorzieningen waardoor deze 
kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Hiervoor moeten bomen van slechte 
kwaliteit worden gekapt. De kapwerkzaamheden zijn gestart vanaf 22 februari 2021. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden van BLM Wegenbouw wordt door KPN 
glasvezel aangelegd. Daarnaast voert WML werkzaamheden uit aan de waterleiding. 
Deze beide werkzaamheden maken géén deel uit van de opdracht van BLM. Zowel 
KPN als ook WML, communiceren zelfstandig over de geplande werkzaamheden. 
 
Op 4 maart 2021 is er een online publieke informatieavond, voor bewoners 
gehouden. De projectleider  betrokken bij de ontwerp fase is Jos van 
Montfort.Wethouder Rens Evers vertelde in zijn presentatie, over het verloop  naar 
de werkzaamheden toe: 
 

-Van mei     2019- januari       2020-> was de ontwerpfase. 
-Februari     2020- Oktober     2020-> opstellen uitvoerings ontwerp en bestek. 
-November 2020- December 2020-> aanbesteding. 
-Januari       2021 -april            2021-> voorbereidingen door  
                                                                   aannemer BLM wegenbouw. 
-April           2021- Maart          2022-> uitvoering wijkgericht onderhoud. 
 
Bewoners en andere belangstellenden konden via de chat tussendoor vragen stellen, 
en hiervan hebben de bewoners  flink gebruik gemaakt. Het was dus een interactieve 
bijeenkomst. 
De bewoners ontvangen  voor aanvang van de werkzaamheden, nabij hun woning 
een brief. 
Voor vragen en/ of opmerkingen, neem  contact op met Christian Reuls. 
Email: c.reuls@blmwegenbouw.nl 
Telefoon: 06 – 8398 3728 
 

 

Start wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt medio maart 
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Mijn naam is Suzan Rutten en ik werk als allround nagelstyliste in mijn 
eigen nagelsalon “nagels van Suzan” 
 

Begin Maart 2021 ben ik uitgeroepen tot Diamond Queen salon van het jaar. Ik ben  
Diamond Salon bij het team She Nails Nagelproducten. 
 

In mijn salon werk ik uitsluitend met kwalitatieve merken, zoals Urban nails, Moyra en 
Barbicide. 
 

Behandelingen waar je uit kunt kiezen: 
• Acrylnagels 
• Acrylgel nagels (next gel) 
• gelpolish  
• probleem nagels 
• teen nagels 
• Nailart 

 

Ik vind het belangrijk om mezelf 
te blijven ontwikkelen en  
daarom volg ik regelmatig  
workshops en perfectie  
trainingen. 
 
Ik neem nog nieuwe klanten aan, 
Misschien wel tot ziens!! 
 
 
Aangifte inkomstenbelasting 
 
 

Van 29 maart tot en met 6 mei kunnen mensen, woonachtig in de Gemeente 
Roermond, weer belastingaangifte laten doen door vrijwilligers van Wel.kom. 
Dit geldt alleen voor mensen met een laag inkomen, in het bijzonder ouderen. 
 

Locaties: 
 
- maandagochtend, woensdagochtend en woensdagmiddag in t Paradies 
- donderdagochtend in de Donderie. 
 
 

 Een afspraak kan gemaakt worden bij de WegWijZer van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur T 0475-345135. Mensen die zich melden bij de WegWijZer, krijgen 
per post een bevestiging van de afspraak met een opsomming van de benodigde 
documenten. 
Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden kan vanaf 22 maart. 
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Eén van de dingen die op dit moment 
nog ontbreken in de wijk, is een klein-
schalige woon- en zorgvoorziening. 
Daar komt verandering in. In het hart 
van de Donderberg op het braaklig-
gende terrein tegenover het winkel-
centrum ontwikkelen twee zorgonder-
nemers, ondersteund door Proteion, 
samen met Wonen Limburg een uniek 
zorgconcept. 

Op de kavel komt het kleinschalig 
woonzorgcentrum Donderhof, waar 
plaats is voor 30 mensen met een 
intensieve zorgvraag en 16 apparte-
menten in het sociale huursegment.
Op maandagavond 1 maart vond er 
een online informatiemoment over de 
stand van zaken plaats en liet de 
architect zien hoe het gebouw past in 
de omgeving. Het gebouw zal bestaan 
uit 3 bouwlagen. De hoogste laag is 
9 m. en vloeit over in de omgeving. 
Parkeren is voornamelijk gesitueerd 
aan de binnenkant. En er is veel 
aandacht in het plan voor groen. 

Verbinding met de wijk
Zorgondernemers Tülay Arslan 
en Wilma Wijts zoeken straks de 

verbinding met de wijk op. Ze zijn blij 
met deze locatie zo midden in de wijk. 
Dat maakt dat ze straks met de 
bewoners gemakkelijk kunnen deel-
nemen aan de voorzieningen en 

activiteiten die al in de wijk aanwezig 
zijn. Ook gaan ze de verbinding aan 
met organisaties in de wijk.

Wonen en werken in de Donderhof
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 

Zo komt het gebouw uit te zien vanaf de Kasteel Hornstraat. Het sluit mooi aan 
bij de huizen die ernaast liggen.

Terugblik op het informatie-
moment Donderhof

Volg jij de Donderberg al op Instagram? Hier verschijnen 
leuke verhalen en foto’s van mensen van de Donder-
berg. Like en volg ons op #mensenvandedonderberg. 

Zo kon je eerder de story’s lezen over Xovier, Clara, 
twee vriendinnen. Binnenkort volgen nog meer verhalen. 
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

achter de schermen ondersteuning 
biedt. Met deze samenwerkingscon-
structie maakt Proteion kleinschalige 
24-uurszorg voor een specifieke 
doelgroep, dichtbij, in de wijk of het 
eigen dorp mogelijk. Wonen Limburg 
gaat de appartementen verhuren. 
De verhuur loopt straks via 
www.thuisinlimburg.nl. Het is wijs 
om nu al in te schrijven als 
woningzoekende op deze website.
Woonzorgcentrum Donderhof biedt 
werk- en leerplekken aan voor 
medewerkers met allerlei culturele 
achtergronden. Ook vrijwilligers zijn 
van harte welkom. Eventuele interesse 
kan bij de zorgondernemers worden 
gemeld.

Vervolg
Er moet nog wel een en ander 
gebeuren voordat de deuren van het 
zorggebouw open kunnen. Achter de 
schermen wordt hard gewerkt aan 
onder andere de volgende stappen:
- Uitwerking bestemmingsplan. 
- Parallel daaraan is de architect 

bezig om het ontwerp definitief 
 te maken.
- Daarna wordt een omgevings-
 vergunning aangevraagd.
- En ook de aannemer moet nog 

geselecteerd worden.
Als alles meezit, is de verwachting dat 
medio 2022 kan worden gestart met 
de bouw. Eind 2022/begin 2023 kan 
het gebouw dan tot leven komen.

De gevel langs de Donderbergweg.
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Soms… kom je iets tegen wat nèt de juiste snaar raakt. 
Zoals dit versje in een oud prentenboek, wat zich aandiende 

toen ik een gedichtje wilde maken voor deze lente, 
dat mega positief ‘t voorjaarsgevoel moest geven, 

in één keer alle corona-sores uit ons weg waaiend – zeg maar. 
Het is héél kinderlijk, maar was precies dàt 

en ik hoefde niks meer toe te voegen… 
Komt ie: 

 

Anne-Gertruide uit Lisse 
 

Zeg Anne-Gertruide uit Lisse 
wat ga je vanmiddag doen? 

Ik ga naar de gouden narcissen, 
Die bloeien nu in het plantsoen. 

Ze wiegelen met hun kopjes, 
het lijkt wel een gouden zee. 
En zelfs de kleinste knopjes 
Die wiegelen allemaal mee. 

 
Zeg Anne-Gertruide uit Lisse, 
wie zingt er zo vrolijk en blij? 

De wind, want die kan ik niet missen, 
zijn dansliedjes horen erbij. 

De wind komt van ver uit het zuiden, 
Daar is het niet guur en niet koud. 

Hij zingt voor Anne-Gertruide 
en voor de narcissen van goud. 

@ Hans 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieve mensen 
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Een definitie van schoonheid is niet te geven, wat voor de een spuug lelijk is, 
is voor de ander ontroerend mooi.  
 
Een schilderij van een straatschoffie met tranen op de wangen 
of een zigeunerin met ontblote schouder.  
Bij veel mensen hebben ze boven de bank gehangen, hele 
families hebben ervan genoten.  
 
Mijn oom Gerard die schipper was heeft in de avonduren de nachtwacht 
geborduurd.  
Die had – toen hij na zijn pensioen aan wal woonde – een ereplaats boven de 
haard. Ik zou heel blasé kunnen denken “wat een kitsch, wat een namaak” 
maar dat is niet zo.  
De gedachte dat hij gedurende de lange avonden op de boot met in die tijd 
geen enkele afleiding van televisie, radio of visite, met eindeloos geduld de 
nachtwacht heeft geborduurd is zo mooi dat ik altijd met ontroering naar het 
schilderij heb gekeken. 
 
Niemand kan beweren dat een smartlap van André Hazes minder schoonheid 
bevat dan een lied uit de Matheus Passion, de luisteraar, de kijker, de 
ontvanger bepaalt. In alles kan schoonheid zitten, als je  maar alle vezels van 
je lichaam open zet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHOONHEID EN TROOST 
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Er is zoveel dat mooi kan zijn 
Zoveel is er dat troosten kan 

Een sterrenhemel in de woestijn. 
Het liedje van de orgelman 

Gedachten aan ruimte en eeuwigheid 
Een heideveld in nevelen gehuld 

Een warme trui door oma gebreid 
De kleuterjuf met Engelengeduld 

Cantates van Johan Sebastiaan Bach 
Het nieuwe kapsel van tante Fien 

Een schaterende kinderlach 
De bloemetjesjurk van Carolien 

In de lente het concert van de merels 
Een wandeling door moeder natuur 

Grote sterke stoere kerels 
Verhalen vertellen bij het knetterend vuur 

Ik kan dit lied nog verder zingen 
Met meer dan honderdduizend dingen 

Zóveel is er in dit leven 
Dat schoonheid biedt en troost kan geven 

 

©Willie de Kubber-Verheijden 
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Donderse Moestuin 

Opening van nieuwe seizoen op zaterdag 6 maart 

Zaterdag 6 maart was de start voor een nieuw seizoen bij de Donderse 
Moestuin. Een start die vanwege de coronamaatregelen in aanpaste vorm 
plaatsvond. Om iedereen van harte welkom te heten was de koffie en thee 
al ruim voor tien uur klaar. Fatima was als eerste in de moestuin met een 
schaal verrukkelijke zelfgebakken koeken. Ze waren nog warm en geurden 
zo lekker. 
 
Om verantwoord te werken waren we genoodzaakt 
de tuinders in groepen te laten komen zodat het niet 
te druk werd in de tuin en het verdelen van de 
compost ook goed kon gebeuren. Naast het 
ontmoeten onder het genot van koffie en koek, was 
de compost verdelen een belangrijk punt. Met drie 
kruiwagens werd er flink geschept en de eigen bak 
voorzien van zelfgemaakte compost. Fiel, een bekend 
gezicht in de tuin voor velen, draagt de zorgt 
hiervoor. 
 
Warm welkom 
Na een winter van ijs en kou was iedereen weer blij 
elkaar te zien, en aan de slag te kunnen. De nieuwe 
tuinders kregen een warm welkom. Tijdens de koffie 
werd er volop informatie gedeeld en had men 
belangstelling voor wat de buur- tuinder zoal gaat 
verbouwen. En of er zaden geruild kunnen worden. 
Ook naar het recept van de koeken van Fatima was 
gretige vraag!  
 
Gezelligheid 
Het was een erg gezellig bijeenkomst, en we gaan samen met heel veel zin er een 
mooi tuinders-seizoen van maken. Heb je interesse om te tuinieren? Neem dan 
contact op met het bestuur door een mailtje te sturen naar 
stichtingdondersemoestuin@gmail.com 
 
Anne Cox 
Bestuur Donderse Moestuin 
 

 

Suka is tuinder in hart en nieren.   
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Moeders Informeren Moeders geven moeders elkaar steun bij het  
moederschap en vragen of onzekerheden over de baby.  
App of mail gerust wanneer je meer informatie wilt.   
 

Moeders Informeren Moeders 
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Maatje op Maat is hét centrale punt voor inwoners van de gemeente Roermond voor  
een-op-een vragen voor hulp of ondersteuning.  
Maatjes zijn vrijwilligers die met hun inzet een groot verschil maken in het leven van  
een ander. Zij helpen met het verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement.  
 
Wij zoeken Maatjes voor:  
 
• Hulp bij administratie en belastingen  
• Kleine klussen in huis en klein tuinonderhoud  
• AutoMaatje, een individuele vervoersdienst in samenwerking met de ANW  
• Een bezoekje  
• De Belbrigade (belmaatje)  

  
Ben jij die vrijwilliger die graag een Maatje wil zijn voor een ander?  
Stuur dan een mail naar maatjeopmaat@welkom.nu of bel tussen 09.00 en 12.00 uur  
met 0475 345140. Na aanmelding zoeken wij een goede match voor jou.    
  
Maatje op Maat is er voor mensen die de hulp niet zelf kunnen regelen.  
Dit zijn de voorwaarden om hulp van een maatje te krijgen:  
 
•  U woont in de gemeente Roermond  
•  U woont zelfstandig  
•  U heeft onvoldoende inzetbaar netwerk  
•  U heeft een laag inkomen  
(bij hulp bij administratie en belastingen en de klussendienst)  
  
Bent u inwoner van Roermond en zoekt u een Maatje op Maat?  
Stuur dan een mail naar maatjeopmaat@welkom.nu  
of bel tussen 09.00 en 12.00 uur met  
0475 345140. Wij helpen u graag verder.  
  
https://www.welkom.nu/roermond/maatje-op-maat/ 
  

Maatje Op Maat 
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De gemeente Roermond heeft zich aangesloten bij het landelijk actieprogramma 
‘Een tegen eenzaamheid’. Hiermee wil de overheid de trend van eenzaamheid onder 
ouderen doorbreken. Belangrijk doel van het actieprogramma is om samen met 
inwoners en maatschappelijke organisaties te komen tot een lokale coalitie gericht 
op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. 
 
In samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk en Stichting Wel.kom worden 
er een aantal trainingen verzorgd voor vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het 
sociaal domein van de gemeente Roermond. 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 drempel over: in contact over eenzaamheid 
Welke vragen kun je stellen, wat als iemand aangeeft dat het niet zo goed gaat, wat 
als iemand aangeeft eenzaam te zijn, wat als je als vrijwilliger niet meer goed weet 
wat je moet zeggen? Hoe ga je in gesprek met mensen over vragen, dilemma’s en 
soms moeilijkere onderwerpen? Hoe en welke vragen kun je stellen en moet je altijd 
iets doen of adviseren? 
In deze training proberen we hier een antwoord op te vinden, ook ervaringen van 
andere vrijwilligers komen aan bod. Hoe gaan anderen hier mee om en wat kunnen 
we van elkaar leren? 
 
De training voor vrijwilligers bestaat uit 2 dagdelen en staat gepland op 19 april en 
10 mei van 18.30 tot 21.00 uur. 

19 april Wat is eenzaamheid? Welke vormen van eenzaamheid zijn er? Hoe komen mensen in 
een neerwaartse spiraal terecht en wat kunnen we eraan doen? Wat betekend 
eenzaamheid voor jouw? Hoe ga je het gesprek aan? Welke vragen kun je stellen? 

10 mei Wat zijn u ervaringen van de afgelopen weken? Wat ging er goed en wat kan beter? 
Hoe nu verder, praktische tips. 
 
De training is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn in de Gemeente Roermond en 
willen leren hoe ze een moeilijk gesprek aan kunnen gaan. Wilt u zich opgeven of 
meer informatie kan dat bij Patricia van Kessel p.vankessel@welkom.nu van 
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op nummer 0475 345 135. 

 
 
 

 Training ‘In gesprek over eenzaamheid’ 
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Als het wijkblad op U mat valt is het net voor of tijden of net na de Pasen. 

Maar toch bij deze willen wij U hele fijne paasdagen wensen. 

Het zal anders zijn als normaal maar wat is tegenwoordig normaal !!! 

Misschien toch een leuk idee om U (klein) kinderen naar eieren te laten 
zoeken zodat het toch niet helemaal (gewoon) voorbij gaat. 

Hele fijne dagen gewenst xx 
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Oplossing was: Denkwerk 
Winnaar vorige uitgave:   Seran Cako   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) 

Wegens Corona

zijn niet alle nummers

bereikbaar
Wegens Corona

zijn niet alle nummers

bereikbaar
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MijnAfvalwijzer.nl 
April 
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 
   

Mei 

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    
Juni 

Kopij inleveren t/m    
20 Mei  

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

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

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
Kinderboerderij  
Kast. Daelenbroeckstraat 73, 6043 XN 
Beheerders: Maikel en Silvia 
06-81112108 
kinderboerdrijdonderberg@gmail.com 
 

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  

Wegens Corona

zijn niet alle nummers

bereikbaar
Wegens Corona

zijn niet alle nummers

bereikbaar
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