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De redactie. 

 

Vakantie…. 
 

Iedereen heeft het 
erover maar is het wel 

verstandig. 
 

Komen we terug en 
gaan we weer in 

lockdown?? 
 

Wees verstandig 

blijf in Nederland. 

ONS land is zo mooi !!!! 
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De wijkraad 

Vakantie tijd: 

Ook de werkgroepen van de 
Wijkraad hebben vakantie. 

Dondersgoedspul gaat dicht tot 

31 augustus 
 

Ontmoetingsruimte gaat dicht tot  

9 Augustus 
 

Woonzorgbrigade gaat eind 
augustus weer opstarten. 
 

Welkom in de wijk moet nog even 
wachten tot nader order…… geen 
lijsten van de Gemeente is geen 
tasjes brengen. 
 

Kinderactiviteiten …. Zodra het 
weer mag. 

 

@werkgroepen 
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Eén van de ‘rare’ dingen van de oude 
dag (‘zegeningen’ worden die 
genoemd), is dat je vergeet hoe hard 
je ooit gewerkt hebt. Nou ja, dat doe 
je nu nog natuurlijk, maar dat valt in 
de categorie ‘thuiswerk’ of 
‘huishouden’ of hoe wil je het 
noemen. Zelfs al hèb je een hulp, dan 
nòg moet het grootste deel van het 
voortgaan van jezelf komen, laten we 
eerlijk zijn. De simpelste dingen 
kosten  steeds meer energie en duren 
langer… Hoezo zou ik dan nog extra 
gym moeten doen? Je eigen huis 
houd je wel bij de les. Om die reden 
heb ik zelf ook de thuiszorg 
geweigerd tenslotte. Lekker zelf 
doen, hoe lastig ook, geeft veel 
voldoening! ‘Nou prima hoor’, zei de 
thuiszorgbaasmevrouw, ‘u belt maar 
als het wél nodig is!’ ‘Geregeld!’ denk 
je dan . Nou vergeet het, want de 
gemeente komt dat ter ore en hangt 
op zekere dag verontwaardigd aan de 
telefoon: ‘u ZOU toch…’  ’Z0 werkt 
dat hier niet meneer’, ‘ als u tòch 
thuiszorg wil, moeten we de 
procedure van aanvragen opnieuw 
starten’. ‘Okay’, denk je dan ‘wat 
maakt het ook uit…’ 

Goed, we dwalen af: m’n enige 
herinnering aan hoe ik me dan toch 
werkelijk af en toe in het zweet 
werkte, is m’n kromme lijf. Dat heb ik 
niet van het op de bank liggen 
gekregen. Ik was dan ook oprecht 
verbaasd toen ik met datzelfde lijf, 
ten tijde van mijn eerste 
pensioendagen, bij een reumatoloog 
verscheen en dat die toen sprak: ‘in 
de plantsoenen werken is zwaar 
werk!’ Ik keek die dokter aan, dacht 
dat ie me voor de gek hield. Want 
voor de doorsnee mens (wat een arts 
natuurlijk NIET is…) staat 
plantsoenenwerk vooràl voor de hele 
dag op de schoffel hangen, maar 
werken ho maar! ‘Nou, dat is een 
groot misverstand’ zei de dokter.  ‘Wij 
scharen het altijd onder zwaar werk.’ 
Dit ook omdat je  - àls je dus werkt! – 
je heel vaak dezelfde bewegingen 
maakt en met machines dezelfde 
spieren en ledematen belast etc. En 
bijna geen mens in de plantsoenen 
die dus verantwoord met die 
apparaten omgaat, dat begrijpt u toch 
wel. (Zo wàs het althans en ik kan me 
niet voorstellen dat de situatie 
inmiddels veel is verbeterd). Als je er 
wèl voor gaat – en dat deed ik – kijk je 
niet of het tuig van betreffende 
machine wel goed omhangt of dat je 
houding wel goed is….  

Pffffffffffffffff 
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@Hans 

 

 

 
 
  

En met zulke hete dagen zoals we nu 
weer hebben, word je wat dat 
aangaat ook steeds makkelijker: als 
het werk maar gebeurt en voor 
allerlei bij – adviezen etc. heb je het 
veels te heet. En dàt is wat ik eigenlijk 
wou zeggen: als ik, die glasvezel 
kabel-leg-mannen aan het werk zie, 
die overal in onze wijk voor 
opgebroken stoepen zorgen, dan 
weer hier en dan weer daar, (het lijkt 
nooit op te houden en sommige 
stoepen – denk je dan – zijn al tien 
keer opgebroken en weer 
dichtgelegd), kei- en keihard werkend 
en om 16 uur, een uur voordat ze 
stoppen b.v. beginnen ze nog 
gemakkelijk aan een nieuw groot gat, 

 

dat dan tòch weer voor ze naar huis 
gaan dicht is gelegd. Enfin, ik ben in 
grote bewondering voor hun zweten 
en sjouwen en maar doorgaan en dan 
denk ik ‘wie zijn dit en waar komen ze 
vandaan en waar wonen of logeren ze 
en wie is hun baas…’ Boy oh boy. Als 
iemand ze beter kent, en/of toevallig 
hun taal spreekt, geef dit dan aan ze 
door: ‘bedankt mannen voor jullie 
noeste arbeid. Wij begrijpen niets van 
jullie manier van werken, maar 
wellicht jullie zelf ook niet, jullie 
worden ook maar gestuurd…, maar 
wij hebben er eindeloos veel respect 
voor…’ 
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Beste Hans,  

Ik begrijp en lees heel goed wat je allemaal schrijft. En inderdaad het doet pijn als je dergelijke 
dingen verzorgd en tegen komt, en ja ze gebruiken de bloembakken en zitjes voor alles. Maar 
om te zeggen dat de directie van het winkelcentrum hier iets aan moet doen vindt ik 
persoonlijk erg ver gaan, let wel ik persoonlijk. Iedereen roep dat de donderberg aan het 
verpauperen is en dat de gemeente niets doet omdat het maar de donderberg is. Voor een 
gedeelte heb je gelijk, maar het allerbelangrijkste vergeet je, de mensen zelf doen het 
vervuilen en laten het onderkomen. Kijk eens hoe mooi en opgeruimd het was na de renovatie 
in de omgeving van het winkelcentrum. Iedereen was vol lof, maar loop nu eens rond daar, je 
schaamt je de ogen uit de kop is dit nu alles wat er over is van de opgeruimde wijk? Volle 
prullenbakken, bergen rotzooi naast de containers, een parkeerplaats die vol ligt met lege 
zakje van de wiet, gebruikte maskertjes enz enz. Dit kun je echt niet de directie van het 
winkelcentrum verwijten.  

Het zijn de bewoners die dit vervuilen en deze puimzooi er van maken. Deze mensen moeten 
(her)opvoeding krijgen. En weet je dit gebeurd ook in het winkelcentrum zelf. Ik zie niet een 
van de winkeliers naar de plantenbak lopen om daar rotzooi neer te gooien, en ik denk ook 
niet dat deze zich schuldig maken aan diefstal van een paar kussen die ooit geschonken zijn om 
alles wat fleurijker te maken. En een ander voorbeeld, kijk eens naar de winkelwagentjes hoe 
die er soms bij staan. Ze liggen soms vol met verpakkingsmateriaal die de klanten van het 
artikel weghalen. Mooi in het winkelcentrum latten liggen ze ruimen het daar wel op, en de 
karretjes kom die nemen we nee naar huis hoef ik niet te slepen en vervolgens komen ze niet 
meer terug. Niemand denkt na over deze consequentie hiervan. Wel klagen dat alles duurder 
wordt, mensen dit komt door jullie eigen gedrag. Steel niets van een ander en breng de 
winkelwagentjes terug naar de winkel ook die hebben geld gekost. Heelveel zelfs Zo Hans is 
het nou terecht dat je de directie aanspreekt op hun zogenaamde tekortkomingen? Laat 
iedereen zichzelf bij de neus nemen.  

En wat je schrijft over de GGZ mensen, daar moetje voorzichtig mee zijn met uitspraken te 
doen . Of gaat het jou om die poetskar? Belangrijker is dat jij jouw de vraag stelt waarom is de 
GGZ weg uit de Donderie? Vraag dit maar na bij de gemeente. PS Ik doe zelf al meer dan 50 
jaar vrijwilligerswerk, en ja ook daar word je wel eens teleur in gesteld maar ook dan kan je 
niemand verantwoordelijk maken voor wat er is gebeurd. Het zijn allemaal eigen 
interpretaties, ervaringen en gevoelens. Wat jij erg vindt en of jou pijn doet zeggen anderen 
maak je er niet druk over het is zoals het is. Neemt niet weg dat het vervelend is en een rot 
gevoel geeft. Zie het zo, je hebt thuis de vloer gepoetst en er komt iemand binnen met 
vervuilde schoenen, dan vloek je een keer goed, en poetst het weer weg. Zie het ook zo in het 
winkelcentrum of ga de verhuurder van jouw huis erop aanspreken?  

@Een trouwe vrijwilligster (Annie) uit de planetenbuur 

Reactie op Open brief van Hans. 
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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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''Kleding maken is altijd al een hobby geweest. Ik  was eigenlijk niet echt bezig met 
het maken van moderne kleding. Het maken van Surinaamse klederdrachten( de koto 
en angisa) had meer mijn aandacht. Daar heb ik dan ook heel wat van gemaakt. Rond 
begin 2017 ben ik begonnen met het maken van moderne dameskleding, uit 
Afrikaanse- en Surinaamse stoffen en batik stoffen uit Indonesië. Deze worden 
gemaakt op afspraak. Ook voor heren overhemden, dat net iets anders zijn, kun je bij 
mij terecht. Ook voor ander naai- en verstelwerk weten de mensen Cammy's Studio 
wel te vinden'' vertelt Marlene Cameron die woonachtig is op de Donderberg in 
Roermond. 

 

''Tijdens de corona crisis kwamen er geen 
opdrachten binnen en was er ook nog lock 
down.  Alles potdicht. Omschakelen dus.  Ik 
ging mondkapjes maken en verkopen. Ik 
werd tijdens deze periode met raad en 
daad bijgestaan door Roeland Cleuren, 
kans makelaar bij wonen Limburg''. 

Marlene Cameron is geboren en getogen in 
Suriname. ''Ik woon en werk alweer een 
aantal jaren in Nederland. Met name in 
Roermond waar ik met veel plezier woon. 
Suriname is mijn geboorteland. Ik ga dan 
ook regelmatig terug. Ik wordt ieder keer 
weer met open armen ontvangen door 
mijn mama Sranang(moeder Suriname)''. 

 

Als u Marlene een bezoek wilt brengen is haar adres: Lunastraat 52(Roermond) 

Haar email adres is:.marlene.cameron56@gmail.com 

@ Angela 

  

Het leven van een modiste tijdens de heftige corona tijd 
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De maan, de maan, dat hemelse kind 
Onder haar licht wordt wereldwijd  bemind 

Zoveel is er gezongen, geschreven en verteld 
Over het zachte schijnsel van de maan 

En het heldere sterrenveld 
 

LAAT ONS BIDDEN: 
Goede maan die in de hemelen zijt 

Geef ons heden schone luchten 
“Alweer” zult u verzuchten 

En u heeft gelijk 
Wij mensen halen alles door het slijk 

De CO2, de plastic soep 
De zure regen, de varkenspoep 

 
Moeder aarde, zo onwaarschijnlijk mooi 

Wordt één grote klerezooi 
En de wijze, oude maan 

Ziet het met lede ogen aan 
Effect heeft ze op eb en vloed 

En op menig menselijk gemoed 
 

Onder volle maan worden baby’s geboren 
En elkaar voor eeuwig trouw gezworen 

Veel kan de maan ons geven 
Belangrijk is ze in een mensenleven 

 
 

De Maan  
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Maar als wij zo doorgaan, in dit aardse bestaan 

Met vervuilen van lucht en oceaan 
Dan breekt de kwade dag nog aan 

 
Dat maan en sterren verdwijnen in het heelal 
Want kijken we naar boven, is alles in verval 

De lucht ooit helder blauw 
Is zwaar en dik en grauw 

 
En daarom bidden wij tot sterren en maan 

Geef ons nog een laatste kans 
Om deze wereldse ambiance 
Van de ondergang te redden 

Voordat we allemaal naar de bliksem gaan. 
 

  © Willie de Kubber-Verheijden 
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In de Sterrenberg zijn de afgelopen 
jaren veel huurhuizen gerenoveerd. 
Wat zou het mooi zijn als ook alle 
koophuizen opgeknapt kunnen worden! 
Om dat mogelijk te maken, zijn er tot 
het einde van dit jaar een subsidie en 
een lening beschikbaar. Een soort van 
spaarpotjes, speciaal voor mensen met 

een eigen huis in het gebied tussen de 
Donderbergweg, Marsstraat, Plutolaan 
en Apollolaan. Met de subsidie kan 
zonder de inzet van eigen geld, de 
buitenkant van het huis geschilderd 
worden. Door inzet van een gunstige 
lening kan het huis energiezuiniger 
gemaakt worden. Zo kunt u bijvoor-
beeld uw dak en gevel isoleren. Daar-
mee spaart u energiekosten. Goed voor 
uw portemonnee en voor het milieu.

Wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.donderbergroermond.nl/
spaarpotjes. Of neem contact op met 
het programmabureau WOP Donder-
berg: info@donderbergroermond.nl, 
of 0475 359 585. 

We willen er met zijn allen voor 
zorgen dat de Donderberg een fijne 
wijk is en ook blijft. Wat vindt u van 
het wonen en ondernemen op de 
Donderberg en wat kan er nog 
verbeterd worden de komende tijd?
Geef uw mening via deze vragen-
lijst: https://www.donderberg
roermond.nl/actueel/onderzoek
Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 
minuten. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. Als beloning 
voor uw deelname worden er tien 
cadeaubonnen van 20 euro verloot 
onder de deelnemers.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het 
invullen, neem dan contact op met:
Wijkontwikkelingsprogramma 
(WOP) Donderberg 
info@donderbergroermond.nl 
Of loop op een van de volgende 
dagen binnen bij de Donderie 
(Donderbergweg 47) 
Woensdag 21 juli  10.00-12.00 uur
Maandag 27 juli  10.00-12.00 uur
Woensdag 28 juli 10.00-12.00 uur
Maandag 2 aug.  10.00-12.00 uur
Woensdag 4 aug.  10.00-12.00 uur

Alvast bedankt voor uw deelname!

Subsidieregeling voor 
renovatie verlengd

We zijn benieuwd naar uw mening 
over de Donderberg

Eén van de dingen die op dit moment 
nog ontbreken in de wijk, is een 
kleinschalige woon- en zorgvoor-
ziening. Daar komt verandering in. 

In het hart van de Donderberg op het 
braakliggende terrein tegenover het 
winkelcentrum ontwikkelen twee 
zorgondernemers, ondersteund door 
Proteion, samen met Wonen Limburg 
een uniek zorgconcept. Op het terrein 
komt het kleinschalig woonzorg-
centrum Donderhof, waar plaats is 
voor 30 mensen met een intensieve 
zorgvraag en 16 appartementen in 
het sociale huursegment.

Achter de schermen 
Achter de schermen gebeurt veel. 
De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan voor Donderhof intussen 
vastgesteld. Dit kan nu ter inzage 
worden gelegd. Na afloop van de 
ter inzage legging wordt een 
omgevingsvergunning aangevraagd. 
Deze aanvraag wordt nu voorbereid. 
Tegen het ontwerp zijn geen bezwaren 
binnengekomen. Hopelijk verloopt de 
rest van de procedure ook heel soepel.

Begin 2022 start de bouw
Zoals het er nu uitziet, denken we 
dat in het eerste kwartaal van 2022 
de bouw kan starten. 

Voordat het zover is, laten we de 
definitieve plannen aan de wijk zien. 
Wanneer dat precies is, laten we nog 
horen.

Wonen en werken in de Donderhof
De zorgondernemers Tülay Arslan en 
Wilma Wijts zijn verantwoordelijk 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 woon-
zorglocaties achter de schermen 
ondersteuning biedt. Wonen Limburg 
gaat de appartementen verhuren. 
De verhuur loopt straks via 
www.thuisinlimbug.nl. 

Het is wijs om nu al in te schrijven als 
woningzoekende op deze website. 
Woonzorgcentrum Donderhof biedt 
werk- en leerplekken aan voor mede-
werkers met allerlei culturele achter-
gronden. Ook vrijwilligers zijn van 
harte welkom. Eventuele interesse 
kan bij de zorgondernemers worden 
gemeld.

Stand van zaken Donderhof

Meer informatie vindt u op 
www.donderbergroermond.nl.
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het wonen en ondernemen op de 
Donderberg en wat kan er nog 
verbeterd worden de komende tijd?
Geef uw mening via deze vragen-
lijst: https://www.donderberg
roermond.nl/actueel/onderzoek
Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 
minuten. Uw antwoorden worden 
anoniem verwerkt. Als beloning 
voor uw deelname worden er tien 
cadeaubonnen van 20 euro verloot 
onder de deelnemers.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het 
invullen, neem dan contact op met:
Wijkontwikkelingsprogramma 
(WOP) Donderberg 
info@donderbergroermond.nl 
Of loop op een van de volgende 
dagen binnen bij de Donderie 
(Donderbergweg 47) 
Woensdag 21 juli  10.00-12.00 uur
Maandag 27 juli  10.00-12.00 uur
Woensdag 28 juli 10.00-12.00 uur
Maandag 2 aug.  10.00-12.00 uur
Woensdag 4 aug.  10.00-12.00 uur

Alvast bedankt voor uw deelname!

Subsidieregeling voor 
renovatie verlengd

We zijn benieuwd naar uw mening 
over de Donderberg

Eén van de dingen die op dit moment 
nog ontbreken in de wijk, is een 
kleinschalige woon- en zorgvoor-
ziening. Daar komt verandering in. 

In het hart van de Donderberg op het 
braakliggende terrein tegenover het 
winkelcentrum ontwikkelen twee 
zorgondernemers, ondersteund door 
Proteion, samen met Wonen Limburg 
een uniek zorgconcept. Op het terrein 
komt het kleinschalig woonzorg-
centrum Donderhof, waar plaats is 
voor 30 mensen met een intensieve 
zorgvraag en 16 appartementen in 
het sociale huursegment.

Achter de schermen 
Achter de schermen gebeurt veel. 
De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan voor Donderhof intussen 
vastgesteld. Dit kan nu ter inzage 
worden gelegd. Na afloop van de 
ter inzage legging wordt een 
omgevingsvergunning aangevraagd. 
Deze aanvraag wordt nu voorbereid. 
Tegen het ontwerp zijn geen bezwaren 
binnengekomen. Hopelijk verloopt de 
rest van de procedure ook heel soepel.

Begin 2022 start de bouw
Zoals het er nu uitziet, denken we 
dat in het eerste kwartaal van 2022 
de bouw kan starten. 

Voordat het zover is, laten we de 
definitieve plannen aan de wijk zien. 
Wanneer dat precies is, laten we nog 
horen.

Wonen en werken in de Donderhof
De zorgondernemers Tülay Arslan en 
Wilma Wijts zijn verantwoordelijk 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 woon-
zorglocaties achter de schermen 
ondersteuning biedt. Wonen Limburg 
gaat de appartementen verhuren. 
De verhuur loopt straks via 
www.thuisinlimbug.nl. 

Het is wijs om nu al in te schrijven als 
woningzoekende op deze website. 
Woonzorgcentrum Donderhof biedt 
werk- en leerplekken aan voor mede-
werkers met allerlei culturele achter-
gronden. Ook vrijwilligers zijn van 
harte welkom. Eventuele interesse 
kan bij de zorgondernemers worden 
gemeld.

Stand van zaken Donderhof

Meer informatie vindt u op 
www.donderbergroermond.nl.
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Je bent om uit te persen zó warm, 
Als ‘n Hollands stuk tropisch fruit; 

Van Passie of van Limoenen, 
Het komt je oren uit. 

 
Ten eerste is daar de lente, 

Weer zo koud als nooit te voor; 
Maar er is nog niet één dag verstreken 
Of dan slaan alle stoppen reeds door. 

 
Van rond een graad of negen, 

Gaat het naar twintig en nog veel meer; 
We weten intussen niet beter, 
Het herhaalt zich telkens weer. 

 
En dan al die voorspelde buien, 
Ons beloofd na elk heet weer, 

Kloppen niet voor deze contreien, 
De weerman kan hier gerust in de leer. 

 
Als op de Waddeneilanden, 

Waar het weerbericht ook anders is; 
Roermond is een buitenbeetje, 
Al wat normaal heet gaat mis. 

 
 
 
 

Koudegolf/Hittegolf 
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Aan de ene kant stroomt daar de Maas, 
Die beschermt ons voor het ergste gedonder 

En het zand van de Duitse heuvels, 
Vormt de andere kant van dit wonder 

 
Van onvoorspelbare dingen 

En wat ze dan zeggen komt nooit; 
Het is altijd weer een verrassing 

Bij Roermond wordt er zand gestrooid 
 . 

In de raderen van het KNMI 
Dat alles denkt te weten en kunnen; 

Midden-Limburg is behoorlijk tegendraads, 
Wie zou dit zaakje toch runnen? 

 
Wij zullen het nooit precies snappen, 

Maar het is een dagelijks feit; 
Ter hoogte van Roermond, 

Worden de weergoden om de tuin geleid… 
 

@ Hans 
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Lieve mensen. 
 
Bij deze een paar (voor de meesten van jullie althans) nieuwtjes. 
Ten eerste heeft er afgelopen winter een boekje met mijn verzamelde 
Nieuwjaarsgedichten, het licht gezien. Dit alles dank zij de noeste arbeid van 
Martin Schreurs, die er mij tenslotte ook erg mee verraste. Ik stuur de 
vermaledijde kaarten nu al een aantal jaren niet meer (het gaat mijn lijfelijke 
en financiële krachten te boven), maar het is mooi dat er nu een overzicht is 
van deze periode van zo’n 25 jaar. 
Ik heb een stuk of tien/vijftien van de boekjes onder vrienden verspreid, 
maar moet daar nu echt mee ophouden, anders dreigt bankroet. Je kunt ze 
bij mij bestellen à 25 euro per stuk, inclusief verzendkosten. Er is ook een 
Engelse uitgave.  
 
Aangezien de creativiteit toch 
moet blijven stromen, heb ik mij 
in de jaren daarna gestort op het 
maken van collages rond de 
ruim 800 bloemen en hun 
betekenissen van de Moeder, 
zoals de ’Leading Lady’ in de 
yoga, die ik al dikke 40 jaar doe, 
genoemd wordt. Dat is heerlijk 
werk, waarin ik heel veel kwijt 
kan.  

Inmiddels heb ik ruim 600 bloemen gedaan en dat behelst zo’n 53 
ringbanden, elk 23 Rings. Eén ervan is 17 Rings (wellicht in de toekomst meer 
daarvan, want het is handzamer). Uiteindelijk worden het dus wel een stuk of 
80 albums. De vraag is wat er mee gaat gebeuren als ik tenslotte dit aardse 
voor wat hierna komt verruil… Ook om nog enigszins hier plaatst te houden 
en ruimte om de creativiteit te kunnen blijven botvieren, heb ik besloten ze 
nu al te gaan uitdelen aan hen die eventueel 1 of meerdere albums willen 
hebben.  

Roermond, woensdag 7-7-2021 
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‘Nou ik wil ze voor niks nog niet hebben’ hoor ik je al zeggen. Ook goed. Maar 
ik wil er wel mijn best voor doen. Je betaalt alleen de portokosten (7,95 euro 
), want dat loopt anders ook in de papieren. Laat me even weten als je wat 
wilt en dan stuur ik jou mijn rekeningnummer. Oh je kunt ze ook gewoon hier 
komen halen natuurlijk, dan is het ècht voor niks. 

 
De bloemen zijn vrij door de 
albums verspreid, dus niet in 
alfabetische volgorde of zo. Elk 
album bevat 10-20 soorten 
bloemen, van a-z, willekeurig . Er is 
geen enkel album het mooiste: ze 
zijn allemaal uniek.  
 
Bijgesloten drie niet zulke 
geweldige fotootjes ervan, maar 
goed, het geeft toch een indruk 
van e.e.a. 
 
 
Ik wens iedereen een super zomer! 
Beste groet! 
hansvas@kpnmail.nl 

@Hans 
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Het Sociale Benaderings-team in de gemeente Roermond is op zoek naar 
vrijwilligers en studenten die leuke en ondersteunende activiteiten willen 
doen met mensen met dementie in de wijken Centrum, Veld en Vrijveld.  
 
Het team maakt onderdeel uit van een Social Trial (proef) die in 
samenwerking met vele andere partners wordt georganiseerd. Vanuit de 
Sociale Benadering wordt op een andere manier naar mensen met dementie 
gekeken.  
 
Het team biedt ondersteuning aan thuiswonende mensen met dementie en 
hun naasten op basis van wat zij willen en belangrijk vinden. De focus wordt 
niet gelegd op wat niet meer kan door de ziekte maar juist op wat nog wel 
kan!   
 
Rondom het team worden studenten met een bijbaan en vrijwilligers ingezet. 
De ondersteuning in een thuissituatie kan worden aangevuld met samen 
leuke dingen doen, erop uittrekken en andere mensen ontmoeten.  
 
De studenten ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Er staat 
bovendien scholing ter beschikking om ondersteuning te bieden tijdens de 
werkzaamheden.   
 
Ben je geïnteresseerd geraakt om mee te gaan doen aan deze Social Trial of 
zijn er nog vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met: 
Els Dorssers van Stichting Wel.kom via 06 52562879 
 
 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door   
 
 
 

 
 

 

Kun jij iets betekenen voor mensen met dementie? 
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DE SENIOREN-
ADVISEUR IS 
ER ÓÓK VOOR 
U! 

Zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen 
in de eigen buurt is een 
wens van veel senioren. 
Gelukkig zijn er veel 
voorzieningen, regelingen 
en activiteiten op het 
gebied van welzijn, 
wonen, zorg en financiën 
die dit mogelijk maken. 
Maar weet u welke 
mogelijkheden er zijn? En 
hoe u er gebruik van kunt 
maken? 

De seniorenadviseur helpt De 
seniorenadviseur is een 
deskundige vrijwilliger of een 
professional die is opgeleid om u 
te informeren over de diverse 
mogelijkheden bij u in de buurt. 
Hij of zij kent bovendien het 
ingewikkelde veld van 
voorzieningen. Waar nodig wijst 
de adviseur u de weg naar andere 
organisaties en instanties. Het 
gaat om een gratis en éénmalig 
huisbezoek. We bieden dit aan 
voor alle senioren in de gemeente 
Roermond. 

Meer weten?  
Voor vragen of voor het maken  
van een afspraak kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met 
de seniorenadviseurs van Wel.kom.  
 
Telefoon: 0475 34 51 35   
E-mail: seniorenwerkroermond@welkom.nu 

DE SENIOREN-
ADVISEUR IS 
ER ÓÓK VOOR U
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  Er staan weer mooie activiteiten gepland bij Actief Roermond. 

 
        Workshops 

• 01-09-2021 “Grenzen aangeven” 
• 29-09-2021 en 20-10-2021 “In gesprek over eenzaamheid 
• 04-10-2021 Opzetten vrijwilligersbeleid 
• 19-10-2021 Wervende vacatureteksten schrijven 

       Meer informatie en de tijden kun je vinden op Actief Roermond  
       Vrijwilligersacademie    
 
       Waarderingsactiviteiten 

− Gratis toegangskaarten Cuypershuis Roermond 
− Korting op een wandelarrangement ‘ontdek Asselt’ of ‘ontdek    

Roermond’  met lunch 
Meer informatie over deze activiteiten kun je lezen op Actief Roermond               
waarderingskalender. 

 
Roermond voor elkaar 
Je buurtgenoten helpen was nog nooit zo makkelijk. 
Zoek je iemand die eenmalig iets voor jou kan betekenen? 
Een klusje, een boodschap, hond uitlaten, omdat je het 
zelf even niet kan? 
Je kunt deze vraag nu gemakkelijk zelf plaatsen op 
Roermond voor elkaar: Ik zoek iemand om... 
Ben jij die betrokken burger die best iets voor een ander 
wil betekenen, dan kun je terecht op: Ik wil helpen…. 

 
Voor meer informatie kijk op onze website www.actiefroermond.nl of neem 
contact op via info@actiefroermond.nl of bel 0475-345135 
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Vanaf Maandag 6 September is het weer mogelijk om zonder afspraak uw 
vraag te stellen bij de WegWijZer Donderberg op de volgende tijden: 

 
− Maandag van 13.30 tot 16.30 uur 
− Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur 
− Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur 
− Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 

 
Iedereen met vragen over wonen, welzijn, zorg en/ of financiën kan terecht 
bij de WegWijZer. De medewerkers van de WegWijZer kunnen u hierbij 
helpen. Het advies en de ondersteuning van de WegWijZer zijn gratis. 
 
De WegWijZer is een samenwerkingsverband tussen Stichting Wel.kom en 
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg  
 
E-mail:  info@wegwijzerroermond.nl 
Internet:  www.wegwijzerroermond.nl 

 
 

 

  

De Wegwijzer 
  

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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Oplossing was: THEEHUIS 
Winnaar vorige uitgave:   Maroua El Fathi    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 
 
DO  Rest/GFT 
DO  PMD 
DI  Textiel 
DO  PMD 
DO  Rest/GFT 
DO  PMD 
DO  PMD 
VR  Oud Papier 
   

 

DO  Rest/GFT 
DO  PMD 
DO  PMD 
DO  Rest/GFT 
DO  PMD 
DO  PMD 
VR  Oud Papier 

Volgende uitgave    
Oktober 

Kopij inleveren t/m    
16 September 

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  
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