
DONDERBERG 
WIJKBLAD

132
OKTOBER

2021

DONDER
BERG

ZO DOEN WE 
DAT OP DE



22 
 

Contact:  wijkbladdonderberg@gmail.com 
Telefoon:  06-42625283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Inhoud… 
4: Afghanistan 
5: Nieuws regio 
6: Jeetjemina 
8: Woonkamer 

11: Persbericht 
13: Reactie op R…… 
14: De slachtvergunning 
16: WOP 
18: Senioren 55+ 
20: Het N en W woord 
22: Wel.Kom 
27: D G S 
28: Sprinkhaan 
29: De Puzzel 
30: Info 
32: Burenhulp 
 
 
 
 
 
 

 

Volgende uitgave: 
November 

Kopij inleveren t/m: 
15 November 

Redactieleden: 
Diana Bolk 
Ramona Jansen 
Daan de Kubber 
Hans Vas 
Ruud Schoemakers 
 
 
 

 

Freelancers: 
Willie de Kubber 
Angela Hokstam 

 

 

Ons wijkblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie. 

De zomer is weer voorbij althans 
… als ik naar de temperatuur kijk 
18/20 dan mogen we niet 
mopperen….doen we wel. Haha 
Maar het is wel vroeg donker en 
als dan de zon weg is …. bbbbrrr. 
 
Het is al Oktober dat betekent 
dat er nog 1 uitgave van het 
wijkblad komt dit jaar. 
(of misschien een kleine 
kersteditie)?? Maar dan bij de 
volgende is het al 2022!!! 
Dit betekent dat we weer 
opzoek gaan naar sponsors, 
adverteerder en natuurlijk 
mooie verhalen voor in het 
wijkblad. 
Maar zonder sponsors of 
adverteerders kan het blad niet 
bestaan !!!! 
 
Dus a.u.b. meld U bij ons  xxx 
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De wijkraad 

Het is alweer Oktober. 

Wat gaat de tijd toch snel maar als 
we dingen willen vertellen moeten 
we even goed nadenken …. 
sommige dingen zijn echt al meer 
dan 2 jaar geleden. Wat gaat de 
tijd snel. 

Maar zoals jullie weten gaat het 
achter de schermen gewoon door. 

Elke dag hopen wij op goed 
nieuws van de regering…..ja jullie 
mogen dat mondkapje af, zodat 
we elkaar weer kunnen 
herkennen. Ja jullie mogen weer 
dicht bij elkaar staan en halleluja 
ook weer knuffelen. 

Maar mensen pas op de griep ligt 
nu op de loer…….niemand was 
meer verkouden of moest gewoon 
hoesten.  

Het kan weer allemaal dus weg 
met de Corona en lang leven 
Heineken en Brand bier. 
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Wie herinnert zich nog 
De immens grote Boeddha’s van Bamiyan 
Die door de Taliban werden opgeblazen; 
Wat wisten wij ervan? 
 

Wie weet nog van de plunderingen 
Van het museum van Kaboel, 
Met de mooiste cultuurschatten uit onzegbare oudheid; 
Wie waren er verantwoordelijk? 
 

Wie weet nog van één van de mooiste landen ter wereld, 
Met adembenemend natuurschoon, 
Systematisch beoorloogd en geplunderd; 
Wanneer zullen we de amandelbloesems ooit weer ruiken? 
 

Wie is die vrouw in dit land, 
Die eindelijk vrij probeert te zijn en naar school gaat, 
Met de mooiste ogen uit 1000 en 1 Nacht; 
Wat zal er van haar worden? 
 

Wie kent die mannen ècht, ruig als het land zelf, 
Niemand kan aan hun prachtige kleren zien waartoe zij behoren, 
Welke groeperingen er toe doen; 
Waarom zien zij dat zelf niet? 
 

Wie hoort nog van mensen die eroverheen vlogen, 
Niets dan onafzienbare bruine bergen 
En dat je toen dacht in al die uren daarboven; 
‘Waar zouden ze zich schuil houden?’ 
 

Wie weet nog dat ze met de Magic Bus 
Over land, van Nederland naar India reden, 
Iedereen kon mee en je kon vrij alle grenzen over, ook Afghanistan; 
Welk kind zal nog ooit geloven dat dat eens bestond? 
 

Al die ruigte, 
al die schoonheid, 
al die vrijheid? 
 
 

@ Hans 

 

Afghanistan… 
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Boekenbeurs Vincentius Roermond 
 
Boekenbeurs Vincentius Roermond op  
zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 
De beurs wordt ook dit jaar weer gehouden in het clubgebouw Scouting René 
Höppener, Oude Keulsebaan 160 in Roermond (naast speeltuin Kitskensberg).  
U bent welkom van 10.00 tot 16.00 uur.  
Er is ruime parkeergelegenheid en de toegang is gratis. Houdt u er rekening mee dat 
een geldig corona toegangsbewijs gevraagd wordt, in combinatie met een 
identiteitsbewijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergeetachtigheid of dementie 
Thema Alzheimer Café 4 oktober  
 

Als je niet op de naam van je oude buurman kunt komen, of je 
vergeet een keer het gas uit te doen, hoeft er nog niet meteen 
een dementie te spelen. 
Vergeetachtigheid komt veel breder voor en is geen stoornis. 
Maar als je al wat ouder wordt en gaat twijfelen, dan wil je graag 
weten, hoe je die vergeetachtigheid in toom kunt houden. 
  

Nieuws uit de regio 
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Het ligt niet in mijn aard een stukje 
met een ‘vloek’ te beginnen, maar 
spontaan kwam het nu vanzelf, na 
aanleiding van de ‘Senioren dag’ bij 
Tuincentrum ‘bij Stox’, op  woensdag 
11 augustus. Twee jaar geleden (vorig 
jaar was het geloof ik niet wegens 
Corona), had ik ook al verstek laten 
gaan en ik werd door diverse 
bejaardjes aan m’n jasje getrokken 
dat ik me toch wel ’s kon laten zien 
daar, ik die een brede interesse 
beweer te hebben. Vooraf: alle 
‘benamingen’ in dit stukje zijn fout, ’t 
is maar dat u het weet. Want 
bejaarden mag je niet meer zeggen 
en oude mensen ook niet en 
senioren, nog wel? Geen idee, ik 
noem alles verkeerd, ga daar maar 
vanuit. Ook wat er te doen was en 
hoe het heet. Het kwam er in elk 
geval op neer dat eenieder in 
Roermond die ook maar iets met 
oudere mensen doet in clubverband, 
zich kan presenteren op die dag. Door 
het hele tuincentrum staan dan op 
gepaste afstand de diverse 
groeperingen die zich presenteren. 
Met de bedoeling ons uit te nodigen 
ons bij hen aan te sluiten of dan toch 
op z’n minst warm te lopen voor hun 
initiatief. Van gezellig samen zijn 
clubs tot/met muzieklessen en 
dansen en gym en je op allerlei 
manieren creatief uiten etc. etc.  

Nou bij mij heeft zo’n dag een 
averechtse uitwerking. Ik ben nu al 
een paar jaar nog steeds lid van de 
‘Seniorenclub’ in de Donderie, maar 
lieve mensen, ik weet het nu zeker, ik 
ga er weg. Dit is niet, zoals dat 
tegenwoordig heet, mijn ‘cup of tea’. 
Ik bezoek bijna nooit wat 
dergelijke clubs  
organiseren, dus ik word  
gewoon niets vermoedend  
lid en weet eigenlijk niet WAT ik 
ondersteun, totdat ik ’s een keer wèl 
meega…. Oh, ik had er al ’s voorzichtig 
een paar keer van geproefd bij een 
paar etentjes, waar ik mee naar 
toeging, maar dan valt het kwartje 
niet omdat je zo druk bent met je 
tafelgenoten, je creëert je eigen 
wereldje in die gezapige bubbel.  
Want dàt is het vooral denk ik, hoewel 
ik er eigenlijk niet precies de vinger op 
krijg wàt en hoe, maar het woord 
gezapigheid benoemt het nog het 
meest tot nu toe. Want wàt er ook 
wordt aangeboden, het is voor 
ouderen en dat is met een bepaald 
sausje overgoten…. Het is een beetje 
zoals ik las in een artikeltje over 
autisme. Daar sprak een autistische 
jongen de hoop uit dat eens de dag 
zou komen dat het niet meer als een 
ziekte zou worden gezien, maar 
gewoon als een der variaties van de 
natuur, die er nou eenmaal zijn… En 
zo voelt dat ook voor de aude… uh 
ouderen.  

JEETJEMINA!! 
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En met zulke  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Opeens, na een bepaald ongewis 
moment, BEN je dat. Erger nog: 
HOOR JE DAARBIJ! Terwijl jij niets 
vermoedend gewoon doorleefde in je 
leventje zoals het altijd al was: 
sprankelend, bruisend, door niets 
tegen te houden.  
 
Kijk naar een bos. Misschien is dat 
een goed voorbeeld. Je loopt door 
een bos. Je bent omgeven door 
massa’s groen in allerlei soorten en 
maten. Vogels, insecten, zoogdieren, 
de hele duvelse avifauna. Voor het 
gemak: jij hoort er even ook bij, bent 
ook bewoner van dat bos. Vraagt 
daar ooit iemand zich af hoe OUD ie 
is? Het bos groeit gewoon door, al 
eeuwen lang. ALLES hoort erbij, hoort 
bij elkaar. Op zekere dag is het 
BOEM! Natuurlijk. Is het HO, is ‘t 
einde verhaal. Maar al die tijd, tot dat 
aftel moment, was het gewoon één 
der vele bosbewoners.  
Daarmee komen we op een ander 
aspect: het apart vaststellen van 
‘deze zijn nu oud’ is eigenlijk ook 
drama. Drama maken om niets. 
Drama maken van een natuurlijk 
proces dat je tot op het laatst zo blij 
mogelijk moet kunnen blijven vieren. 
Okay, je lijf wil minder en minder 
goed. Is niet meer zo rosa, wordt 
brosa, brokkelt af ja, krijgt interne 
schimmels en weet ik wat. Is dat een 
reden om je af te zonderen en met 
lotgenoten je te verenigen, omdat 
het samen draaglijker is? KAN. Maar 
niet voor iedereen. De meesten 
geven er de voorkeur aan anoniem 
lid van het bos te blijven. Denk ik. 

 

Ik trachtte zo snel mogelijk bij Stox 
weg te komen. Dat was nog niet 
eenvoudig. Inmiddels dromde het al 
aardig daarbinnen en buiten was het 
niet veel beter want honderden 
soortgenoten waren onderweg op de 
fiets erheen.  

Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? 
Dat deze clubjes niet voor iedereen 
zijn weg gelegd. Dat er een groot deel 
van de mensheid is die zich er te VRIJ 
voor voelt. Ook weer drama is dan de 
conclusie dat eenieder in zo’n clubje 
gevangen zit. Dat is natuurlijk ook 
weer niet waar. Maar KIEZEN kunnen 
we allemaal en instinctmatig kies ik 
hier NIET voor en voel me dan niet 
minder mens of zo. Terwijl ik best veel 
heb met buurthuizen en alles wat zich 
daar afspeelt zo u weet.  
Absoluut. Maar die vrijheid is toch 
een hoogste goed en  aanlokkelijker 
dan wàt ook. Helemaal vanzelf. 
Zonder nadenken. Van binnenuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ Hans 



8
8 

 

  
 
 
 
 
 

    
Mozartstraat 117 

 
   INFO: Tel: 0475-212567               www.woonkamervandebuurt.nl 

WOONKAMER ZOEKT VRIJWILLIGERS!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de afgelopen Corona pandemie 
zijn echter een aantal van onze 
vrijwilligers afgehaakt, waardoor we bij 
gebrek aan begeleiding diverse 
activiteiten noodgedwongen  hebben 
moeten beëindigen.  
 

Tevens hebben enkelen van onze 
gastvrouwen/heren aangegeven niet 
meer beschikbaar te zijn. Hierdoor zijn we 
genoodzaakt de overige gastvrouwen en 
gastheren vaker in te plannen om toch 
dagelijks geopend te zijn.  
 

We zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers om de lege vacatures op te 
vullen, zodat wij weer aan de behoefte 
van onze gasten kunnen voldoen en alle 
gestopte activiteiten opnieuw kunnen 
opstarten. 
 
 
 
 
 
 
Op de volgend pagina plaatsen we alle 
benodigde vacatures. Is er iets bij 
waarvan u denkt dat is wat voor mij, 
neem dan contact op met.…. 
Bert Pansters, 
tel. 06-51084146,  
e-mail. Bert.pansters@home.nl 

De Woonkamerkamer van de Buurt is 
een kleinschalige ontmoetingsruimte in 
de Componistenbuurt.  
 

Bewoners van de Donderberg kunnen 
hier terecht voor een gratis kopje koffie, 
om een praatje te maken of samen een 
activiteit te ondernemen. Er zijn diverse 
ruimtes waar activiteiten plaatsvinden. 
Aerobics, Darten, Bingo en Aan Tafel 
(samen eten) zijn een aantal 
voorbeelden van nog bestaande 
activiteiten in de woonkamer. 
 

In de woonkamer zijn gastvrouwen en 
gastheren aanwezig om gasten te 
ontvangen, een praatje te maken met 
bezoekers of om activiteiten te 
ondernemen. 
 

De Woonkamer wil graag een plaats 
bieden aan iedereen die zomaar voor 
een kopje koffie en/of gesprekje bij ons 
binnen loopt. 
Uit onderzoek is gebleken dat er in onze 
maatschappij steeds meer behoefte is 
aan dergelijke ontmoetingsplekken. Veel 
mensen zijn alleen en zien soms 
dagenlang niemand. Wat is het dan fijn 
wanneer iemand zich gewoon om jou 
bekommert, je neemt zoals je bent en je 
niet wil veranderen.  
 

Vanaf 6 september is onze open inloop 
weer dagelijks geopend!! 
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Op te vullen vacatures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons huidige, aangepaste weekprogramma 
 

Activiteit Aantal 
vacatures Taakomschrijving Tijdstip 

Open inloop        3 Serveren koffie/thee. Eventueel kleine 
huishoudelijke werkzaamheden.  

1 ochtend in de week 
van 9.00 t/m 12.00 uur 

Aan Tafel        2 Assisteren bij het bereiden van de 
maaltijden 

1x in de 2 weken op 
dinsdagmiddag van 
15.00 t/m 19.00 uur 

Naailessen        1 
Docente om de naailessen te verzorgen. 
Eventueel lesgeld nader overeen te 
komen 

Dag en tijdstip nader 
overeen te bepalen 

Handwerken        1 Begeleidster voor het groepje 
handwerkers 

Dag en tijdstip nader 
overeen te bepalen 

Knutselen        1 Begeleidster bij de knutselactiviteit Dag en tijdstip nader 
overeen te bepalen 

Dag Activiteit Tijd Contactpersoon Telefoon Kosten 

Maandag 
Open Inloop 
Aerobics  
Darten 

09.00-12.00 
19.00-20.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 
Hub Hellebrand 

0475-212567 
06-26376994 
06-24277952 

- 
€ 5,- per mnd 
- 

Dinsdag 
Open inloop 
Aan Tafel! 

09.00-12.00 
17.30- 20.00 

Vrijwilliger 
Henni Huiskens 

0475-212567 
06-11225224 

- 
€ 6,- per keer 

Woensdag Open Inloop 
 

09.00-12.00 
 

Vrijwilliger 
  

0475-212567 
 

- 
 

Donderdag 
Open Inloop 
Aerobics  

09.00-12.00 
19.300-
20.00 

Vrijwilliger 
Marjan Cabollet 

0475-212567 
06-26376994 

- 
€ 5,- per mnd 

Vrijdag 

Open Inloop 
Bingo (3e 
vrijdag v/d 
maand) 

09.00-12.00 
19.00-21.00 

Vrijwilliger 
Henni Huiskes 
Els Hees 

0475-212567 
06-11225224 

- 
€ 3,- per kaart 

 

Mensen, laat ons niet in de steek!! 
 

Het zou zonde zijn als de Woonkamer haar deuren  
moet sluiten omdat we te weinig vrijwilligers  
overhouden om de zaak draaiende te houden. 
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Ontmoetingsruimte Donderie 
Open: 

 

Maandag, Dinsdag en Donderdag 
Van 10:00 tot 15:00 

Woensdag van 10:00 tot 13:30 
Vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur 
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Hee Annie! Dank voor je reactie op mijn open brief over de plantenbakken in 
het winkelcentrum Donderberg. Eindelijk heeft iemand eens iets geschreven 
voor het Wijkblad! 

Want dat is feitelijk wat je doet: twee-derde van je reactie bestaat uit een 
klacht over ons huidige mensengedrag, zowel binnen als buiten het 
Winkelcentrum. Terecht. Maar dat is niet de aanleiding van mijn brief. 

(Annie ik wil het kort houden want anders krijgen we teveel van zulke dingen 
in het Wijkblad, dat moet ook niet.) 

Nogmaals: ik vraag diegenen die de verantwoording over deze bakken 
hebben (okay wellicht zijn het nog anderen dan die ik benoem…), hun 
verantwoording te nemen, omdat ik dit niet langer kan volhouden bij de paar 
dingen die ik nog doe in de Donderie en zo, als gevolg van mijn ouder 
worden. Meer niet. DAAR heb ik tot nu toe nog nauwelijks iets op gehoord en 
ik blijf dan ook ze water geven tot nader order, die hopelijk snel komt! 

@ Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie op ’n reactie. 
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Het was midden in de oorlog toen mijn vader en moeder elkaar ontmoetten 
tijdens een dansavond. Vader die geweldig kon dansen, moeder met haar 
blonde krullen en slanke figuur, ze vormden een prachtig paar samen. Al 
gauw waren ze stapel verliefd en vergaten voor even de oorlogsellende. 
Vader liet er geen gras over groeien, binnen de kortste keren werd de 
trouwdatum vastgesteld, februari 1944. Er zou een bruiloft worden gevierd, 
een feest met genoeg eten en drinken voor alle gasten. Dat was nog wel even 
een probleem want veel te verteren hadden ze niet en alles was op de bon. 
Zodoende besloot vader om op de boerderij een varken te slachten; daarvoor 
was wel een slachtvergunning nodig die in Venlo persoonlijk moest worden 
aangevraagd. Dat gaat je nooit lukken zei iedereen, zo’n vergunning geven ze 
niet zomaar aan een keuterboertje alleen maar om een bruiloft te vieren. Dat 
is daar bij de gemeente vriendjes politiek, daar kom jij als eenvoudige 
dorpsjongen nooit tussen. Maar vader liet zich niet uit het veld slaan, 
proberen kan altijd dacht hij. 
 
Hij kleedde zich zo netjes mogelijk, veel was het niet wat hij nog aan kleren 
had. Moeder had voor hem van een oude grijze deken een pofbroek 
gemaakt, daarop droeg hij een versleten jasje dat krap zat en hier en daar 
een beetje losliet bij de naden. Zo toog hij, op klompen, naar Venlo voor een 
slachtvergunning. Er zat een deftige stadse juffrouw aan het loket en er 
stonden tientallen mensen in de rij. Toen vader aansloot werd hij erg 
zenuwachtig “wao bin ik toch aan begônne” dacht hij “die hadde allemaol 
geliek, det lök mich noeits.”  Van de zenuwen liet hij iedereen voorgaan, hij 
durfde eigenlijk niet meer. Toen het kantoor helemaal leeg was (36 man 
waren hem voorgegaan en maar twee hadden een vergunning gekregen) 
wenkte de juffrouw hem. “Zeg het maar meneer, wat kan ik voor u doen” 
vroeg ze heel vriendelijk. Vader schuifelde, verlegen naar de grond kijkend, 
richting loket. De juffrouw had vreselijk medelijden met hem, vanwege de 
pofbroek, het te krappe versleten jasje en zijn verlegenheid.  
Dat hij een varken wilde slachten voor mijn bruiloftsfeest durfde vader niet te 
zeggen. In zijn ellende vertelde hij dat hij getrouwd was, zes kinderen en zijn 
schoonouders moest onderhouden en daarom absoluut een vergunning 
nodig had om een varken te slachten. “Anders komen wij om van de honger 
edelachtbare dame.”  

DE SLACHTVERGUNNING 
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Nu moet u weten dat vader weliswaar 30 jaar was, maar schriel en mager als 
hij was, er uitzag als iemand van hooguit 20, dus van die vrouw en zes 
kinderen kon de juffrouw niet aannemen.  
Hij probeerde zich eruit te redden “nee mijn broer is getrouwd en heeft zes 
kinderen en die kijken allemaal scheel van de honger.”  “Dan moet uw broer 
hier komen om de vergunning aan te vragen.”  “Ja ik weet ‘t” zei vader “maar 
mijn broer is van zijn paard gevallen en kan niet lopen” 
Het gesprek ging zo nog een tijdje over en weer, namens de broer dat ging 
niet, geen sprake van. 
Vader wist niet meer hoe hij zich hieruit moest redden, het zweet liep in 
straaltjes langs zijn gezicht. 
 
“En euver ein paar waeke gaon ik auk nog trouwe en dan haed neemus iets te 
aete, wat dan juffrouw” riep hij op het laatst wanhopig, in zijn zenuwen 
vergetend dat hij  Hoog Hollands moest praten.  De juffrouw had inmiddels 
zo verschrikkelijk met vader te doen, dat ze in arren moede een vergunning 
uitschreef. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij zag dat ze er een paar 
officiële stempels opzette, maar het was echt waar, hij had zijn 
slachtvergunning. Thuis was iedereen stom verbaasd “hoe hebs ze det gefiks 
Louis, hoe is dich det in Gods Christus naam gelök?” 
“Tja” zei vader en keek daarbij heel intelligent “det is ein kwestie van good 
kinnen praote!” 
 

Willie de Kubber-Verheijden 
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Heb je een koopwoning in de Sterren-
berg en kan deze wel een opknapbeurt 
gebruiken? Dan kun je misschien 
gebruik maken van de subsidierege-
ling om je huis te renoveren. Tot het 
einde van dit jaar zijn er namelijk 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 je 

huis worden opgeknapt. Dat kost je dus 
niks. Verder kan door de inzet van een 
gunstige lening je huis energiezuiniger 
gemaakt worden. Zo kun je bijvoor-
beeld je dak en gevel isoleren. Daar-
mee spaar je energiekosten. Goed voor 
jouw portemonnee en voor het milieu.

Meer weten? Kijk dan op 
www.donderbergroermond.nl/spaar-
potjes of neem contact op met het 
programmabureau WOP Donderberg: 
info@donderbergroermond.nl, 
telefoonnummer 0475 359 585. 

Wil je graag een mini-bibliotheek in 
jouw buurt beginnen? Wil je een lunch 
organiseren voorafgaande aan een 
zwerfvuilproject? Of maak je liever een 
kunstwerk met bewoners uit de buurt? 
Of misschien heb je een heel ander 
idee voor jouw wijk. Laat het ons 
weten. Want een goed idee verdient 
het om uitgevoerd te worden.

Hoe werkt het?
Op de website www.donderbergroer-
mond.nl vind je een aanvraagformu-
lier. Vul dit formulier in en stuur het op. 
Een adviesgroep van bewoners bekijkt 
welke ideeën het meest geschikt zijn.

Waar moet het idee aan voldoen?
•  Het verbetert de wijk waar je woont, 

waardoor bewoners prettiger 
 samenleven.

•  Het idee mag niet alleen voor eigen 
gebruik zijn.

•  Je moet het idee zelf uitvoeren.

Meer informatie?
Heb je een leuk idee en weet je niet 
precies hoe je dat moet aanpakken, 
dan kunnen de opbouwwerkers van 
Stichting Wel.kom je helpen. Neem 
contact op met Sedai Bayraktar. Stuur 
een e-mail: opbouwwerk@welkom.nu 
of bel: 06 15 31 99 48.

Subsidieregeling 
voor renovatie

Geef jij kleur aan je wijk?
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Marco en Marion komen aangelopen 
in de Kastelenbuurt. Marco draagt een 
zwarte f1-cap en aan de lijn lopen 
twee honden heel keurig met het stel 
mee. “We wandelen iedere dag wel 
drie of vier keer. Vandaag maken we 
een rondje langs de vijver”, zo vertelt 
Marco.

Het echtpaar woont al meer dan 
twintig jaar met veel plezier in de 
Vliegeniersbuurt. “Eigenlijk horen we 
hier in de Kastelenbuurt helemaal niet 
thuis”, grapt Marion. Ze hebben een 
zoon en dochter van 17 en 14 jaar. 
Marco en Marion staan positief in het 
leven en lachen veel. Er gebeuren 
volgens hen veel positieve dingen op 
de Donderberg. Zo zijn ze positief over 

de jeugd, over Gotcha en het Cruyff 
Court. Toch zijn ze ook wat kritisch 
over de dingen die ze zien in hun buurt 
en die volgens hen beter of anders 
zouden kunnen. Bijvoorbeeld over 
dingen als parkeeroverlast, verkeers-
situaties en groenonderhoud in hun 
buurt en straat.

“We hebben met ons bewonersoverleg 
meerdere keren overleg gehad met 
gemeente en Wel.kom. Daarbij worden 
problemen aangehaald, maar daarna 
horen we niets meer”, zo vat Marion 
het kort en bondig samen. Marco 
beaamt de woorden van zijn vrouw: 
“Misschien dat het door de corona-
periode komt, ik weet het niet. Maar 
jammer is het wel.”

De hondjes zijn er bij gaan liggen, in 
afwachting van het vervolg van de 
wandeling. De oudste hond is 15 jaar 
en de jongste is 4 jaar. Verheugd 
kijken ze op wanneer hun baasje zegt 
dat ze verder gaan met het rondje. 
Uiterst vrolijk en blij staan beiden weer 
snel op hun vier pootjes. De wandeling 
gaat weer verder!

De dagelijkse wandeling

Watertappunten in Moestuin
De Donderse Moestuin heeft een 
bijdrage uit Kleur-je-Wijk ontvangen 
voor het aanleggen van watertap-
punten. Nu staan er 2 watertap-
punten in de moestuin, kortbij de 
bakken en kan iedereen blijven 
tuinieren.

Opknapbeurt voor de kinderboerderij 
Vrijwilligers zijn dit voorjaar aan de 
slag gegaan om de kinderboerderij 
op te knappen. Er is flink geverfd, 
getimmerd en geschroefd. Zo 
hebben de dieren weer een fatsoen-
lijk en schoon onderkomen. Dit alles 
was mede mogelijk dankzij een 
bijdrage van Kleur-je-Wijk. 
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Voorzitter Senioren vereniging Donderberg 55+ hoopt op 
uitbreiding ledenaantal 
 
De Senioren vereniging Donderberg 55+ is opgericht in 1970, onder de 
naam Bejaardenvereniging Donderberg. Bij een wijziging van de statuten in 
1988, is de naam Ouderen Vereniging Donderberg ontstaan.  
 
Hoe de toevoeging 55+ ontstaan is, is  Jan Raeven, de voorzitter van de 
Vereniging Donderberg 55+, niet geheel duidelijk. ''Het voorzitter zijn van 
deze vereniging is een leuke aangelegenheid; ik heb te maken met heel 
aardige bestuursleden die zich allemaal goed inzetten voor de vereniging 
Donderberg 55+, de een wat meer dan de ander maar dat is in elke 
vereniging wel het geval denk ik''. 
''Zelf ben ik, ik dacht, in 2009 lid geworden van Vereniging Donderberg 55+. 
Dat was een jaar nadat ik alleen thuis kwam te zitten, na het overlijden van 
mijn vrouw eind 2007. In 2015 ben ik bestuurslid geworden en in 2017 heb ik 
de voorzittershamer overgenomen, van de toenmalige voorzitter Jos Hilkens, 
die toen een lichte beroerte heeft gehad. Dit jaar, hoop ik op de ALV te 
worden herkozen, als bestuurslid en natuurlijk ook als voorzitter voor een 
nieuwe periode van 4 jaar'' vertelt de voorzitter verder. 
 
De vereniging heeft wekelijks drie vaste activiteiten te weten: 
- Op maandagmiddag is er tekenen / schilderen. 
- Op dinsdagmorgen is er handwerken / knutselen. 
- Op donderdagmiddag is er kienen. 
 
''Daarnaast proberen wij als bestuur, nog enkele jaarlijks terugkerende 
activiteiten te plannen zoals o.a. het Nieuwjaarsdiner, de Paasbrunch, het 
maken van Kerst- en Paas stukjes, of indien mogelijk een uitstapje. Onze 
vereniging telt momenteel 70 leden; de meesten daarvan zien we normaal 
terug bij de etentjes en een mogelijk uitstapje. Daarna komt het kienen, als 
een redelijk goed bezochte activiteit''. 
 
''Het grootste gedeelte van 2020 en 2021 hebben er géén activiteiten plaats 
gevonden i.v.m. de coronapandemie. Wel heeft met name onze secretaris, 
mevr. Bartholomëus gedurende deze tijd, veel telefonisch contact gehad met 
de meeste leden. (Mevrouw Swenne Bartholomeus-Smaal uit Maasniel (78) 
is  Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is in verschillende functies actief als 
vrijwilliger binnen de Vereniging Donderberg 55+.  
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Zij was onder meer penningmeester en is nu secretaris en coördineert de 
activiteiten van de vereniging. Zo organiseert zij onder meer de wekelijkse 
kienmiddag, het handwerkclubje en de schilder- en tekenactiviteiten. 
Mevrouw Bartholomeus - Smaal heeft samen met andere vrijwilligers een 
ruilbibliotheek opgezet in de Ontmoetingsruimte van het wijkcentrum De 
Donderie. Daarnaast was mevrouw Bartholomeus- Smaal gastvrouw in de 
Ontmoetingsruimte in de Donderie.)  
 
Verder heeft het bestuur aan alle leden in december 2020, een Kerstattentie 
aan huis bezorgd en in februari 2021 werden alle leden door ons getrakteerd 
op een oosterse maaltijd; beide acties werden door iedereen enorm op prijs 
gesteld''. 
Tot slot zegt de voorzitter: Voor de toekomst hoop ik, dat wij weer volop met 
al onze activiteiten verder kunnen en natuurlijk hoop ik ook op uitbreiding 
van ons ledenaantal, zodat er meer geld in kas komt, om ook méér leuke 
dingen te kunnen gaan realiseren. Mensen die na het lezen van dit verhaal 
interesse hebben, om lid te worden kunnen zich aanmelden bij ons 
secretariaat. Tel 0475-323580 / 0640893220. 

@ Angela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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 willen al heel lang iets schrijven over onze vervagende Normen en Waarden. ‘Oh 
oh, DOORBLADEREN!’ hoor ik u al roepen. Inderdaad hoe afgezaagd kun je het 
krijgen, maar het blijft een hot item en alsmaar meer, zoals we nu verder schuiven de 
mistige van corona en klimaatveranderingen doortrokken toekomst in…. 
 
Hoort u ook al tot de meute die bij het alweer ‘s lang wachten bij de kassa ZELF 
begint te roepen: ‘Kassabij!’ Of is dat normaal? 
Of bent u soms een van de talloze vakkenvullers die als ze daar mee bezig zijn ALLE 
deuren van ALLE koelingen open laat staan voor het gemak? Of missen wij iets? Dat 
dat af en toe moet of zo? Kan, maar… 
Oh was U die politieagent die in zijn bedrijfsauto met een collega naast ‘m, net als 
bijna elke gewone automobilist, geen richting aangaf. Oh u bent het er mee eens dat 
dat gewoon een optie zou moeten zijn en nooit meer een verplichting. Hoezo 
gevaar? 
En u was dezelfde agent die mij NIET staande hield toen ik met mijn fiets pal voor 
hem reed zonder licht. Maar even verderop een ‘buitenlandse jongen’ wel om die 
reden een bon gaf. Ah, dat was u niet. Tsja in het donker lijken agenten ook op 
elkaar… 
En jullie jonge scholieren reden met z’n allen voor mijn scootmobiel uit en ik bleef er 
maar achter (wat wou ik…)(ERLANGS!), de hele weg versperrend en toen jullie 
tenslotte links, rechts en rechtdoor gingen, stak niemand z’n hand uit natuurlijk… 
‘Moest dat dan vroeger?’ zou jullie reactie zijn als ik het jullie zou vragen. 
Maar dat doe ik natuurlijk niet, want iets in ‘bejaarden’ is bang voor zoveel 
jeugdigheid, hoewel we het ook mateloos bewonderen. 
Het is natuurlijk ook een verschrikkelijke tijd om jong te zijn. 
 
Eindeloze gesprekken bij de kassa’s daar kunnen we ook wat 
van. Ach die man achter jou is toch gepensioneerd, heeft tijd 
zat en dan moet de rest van de wereld dat ook maar 
hebben. En als je onderweg naar het winkelcentrum gaat, 
neem dan gelijk wat vuilnis mee en grote onverwerkbare 
dozen en ander grof vuil en dump dat bij 1 van de vele 
ondergrondse containers die alle flats tegenwoordig hebben gekregen. Wat maakt 
het uit, dat wordt toch elke paar dagen verwijderd en dat dat dan intussen wat ligt te 
stinken en/of uit elkaar waait c.q. wordt getrokken…. 
 
En als ik bij een bepaald vak sta in de supermarkt maak ik me zo breed mogelijk zodat 
ik een goed overzicht van het complete vak heb en ach die anderen….  

HET N EN W WOORD 
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Laatst ook. Bij de flesjes water. Ik had al allerlei boodschappen tussen mij voeten op 
de treeplank van de scootmobiel staan (dat mandje voorop is met drie flessen cola 
vol), waaronder een pak yoghurt. Zoals met alles waar je in een supermarkt voor 
staat: honderden soorten, zodat ‘wat te kiezen’ niet in één ruk geschiedt.  
Enfin, daar stond een meneer uit een ander land (nou ja gewoon van de Donderberg 
natuurlijk, maar ja, allochtoon, buitenlander, en nog mooier mag je niet meer 
zeggen)( hoewel wij dat allemaal gewoon DOEN, dat weet iedereen van elkaar, maar 
als je het dan op wil schrijven….) GOED… Ik besloot even door te rijden, even een 
rondje door het volgend gangpad en weer terug, dan zou de meneer zijn keuze wel 
hebben gemaakt. Ik reed weg en voelde meteen dat ik over een stevige korte hobbel 
reed opeens. ‘Oh God, die meneer z’n tenen!’ Was mijn eerste gedachte. Maar ik kan 
wegens mijn moeilijke nek slecht omkijken en ik hoorde verder ook niks dus ik gaf 
maar snel gas. U gelooft het niet wat ik zag toen ik weer om de bocht kwam in dat 
gangpad met dat water:…… de meneer was weg, maar ik was niet 
over zijn tenen gereden (wat ik al dacht omdat ie geen krimp gaf), 
maar over mijn eigen pak yoghurt dat van de treeplank van mijn 
scootmobiel was gevallen. En er kwam natuurlijk niemand 
opruimen, want die meneer had mij niet aan m’n jas getrokken, 
maar ook opruimers niet.  
 
Enfin…. Over normen en waarden gesproken…. Gaat om een soort verantwoorde 
manier van leven. Niet dat je het zelf nou allemaal zo geweldig doet, maar  het 
signaleren is wellicht het begin van een omslagpunt.  
Bij jezelf… 
Want we ZEGGEN niet zo snel meer iets over elkaar tegen elkaar omdat we allemaal 
bang zijn voor de alomtegenwoordige korte lontjes en de represailles daarvan. Niet 
ondenkbaar. Laatst bij Het Goed was er nog een meneer die coronawijs gesproken te 
dicht bij een mevrouw kwam en die zei er iets van tegen hem. Waarop die man 
losbarstte in een niets ontziende alles verwoestende woede, buiten alle proporties…  
 
Oh en tenslotte nog een hele afgezaagde, maar ja het hoort wel thuis in dit stukje: de 
gele strepen en hoe we daar GEEN rekening meer mee hoeven te houden schijnbaar. 
Zoals u weet: bij een gele streep mogen we niet stil staan. Massaal doen we dat dus 
tòch: het lijkt omgekeerd: de gele streep is een uitnodiging er zo lang mogelijk bij te 
blijven staan. Van de 100 keer dat je het b.v. ziet bij de geldautomaat buiten aan de 
muur van ons winkelcentrum, zie je wellicht 1 keer ’s een wetshandhaver optreden. 
Nou HELPT het natuurlijk ook niks, maar ja waarom schilderen we die stoepranden 
dan geel?  
En zo eindigt dit stukje als vanzelf in het moeras van alle openstaande vragen rond de 
Normen en Waarden. Eens komt het goed. (Ook met de aarde.) Ben ik van overtuigd. 
Maar WIJ zullen dat wel niet meer beleven… 

@ Hans 
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Workshops en training 
 

• 29 september: Training in gesprek over eenzaamheid  
De drempel over; in contact over eenzaamheid. Deze training bestaat uit 
twee bijeenkomsten. 
 
• 4 oktober: workshop Opzetten vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligersbeleid is in principe personeelsbeleid voor vrijwilligers. Hierin 
regel je de afspraken die er gemaakt worden, zaken als wat je van een 
vrijwilliger verwacht en ook wat een vrijwilliger van de organisatie mag 
verwachten. 
 
• 19 oktober: Workshop Wervende vacatureteksten schrijven 
Hoe schrijf je een tekst die de aandacht trekt van een ander? Hoe zorg je dat 
alle relevantie informatie in de vacature staat? 
 
• 4 november: Workshop Communiceren met je achterban 
Je leert in deze workshop niet alleen welke manier, voor welke 
vrijwilligersgroep de meest efficiënte communicatie is? Ook leer je welk 
middel je het beste voor welke boodschap kunt gebruiken. 
 
• 1 december: Workshop Beter en efficiënter leren vergaderen 
Ben je de oeverloze, avondvullende vergaderingen ook zo beu? Weet je zeker 
dat het efficiënter kan, maar weet je niet goed hoe? Schrijf je dan in voor 
deze workshop! 
Ook kun je nog steeds gebruik maken van het gratis ticket voor het 
Cuypershuis Roermond en de korting op de wandeling met lunch (keuze uit 
twee wandelarrangementen).  

Meer informatie en de voorwaarden om deel te nemen zijn te vinden op 
onze website www.actiefroermond.nl of bel met 0475-345135  
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Moeders Informeren Moeders 
 

 
 

 

Wie leest zijn kindje al voor? Wat kun je nog meer met 
boekjes? Hoe waardevol is lezen met de allerkleinste?  

Hoe geef je betekenis aan een boekje wat nét te lang duurt 
voor je kindje? De Boek Start coaches van de bieb geven 
antwoord aan de Moeders van MIM (moeders informeren 
Moeders) tijdens een MIM Ontmoetochtend. Wil je andere 
moeders leren kennen en wil je ook naar een 
ontmoetochtend komen, mail dan gerust naar Eefje ten 
Haken e.tenhaken@welkom.nu   

of app/bel: tel: 06-10030608 of insta: mimroermond.  

 

HOERA!!  

Met trots kondigen we onze nieuwe website aan! 

 

 

 

 

 

 

www.maatjeopmaatroermond.nl 
Voor iedereen uit Roermond die een maatje nodig heeft of een maatje zou 
willen zijn!  
Kijk op onze nieuwe site of neem telefonisch contact op:  
Stichting Wel.kom - Maatje op Maat: 0475-345140 (ma t/m vrij 9.00-12.00 
uur) 
 

 

Maatje op Maat 
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Het Sociale Benaderings-team in de gemeente Roermond is op zoek naar 
vrijwilligers die leuke en ondersteunende activiteiten willen doen met mensen 
met dementie in de wijken Centrum, Veld en Vrijveld.  

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 vrijwilligers ingezet. De ondersteuning in een 
thuissituatie kan worden aangevuld met samen leuke dingen doen, erop 
uittrekken en andere mensen ontmoeten.  
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   
 
 
 
 
 

Hallo allemaal, 
Voor vele van jullie zal ik nog een onbekende zijn. Aan de hand van deze korte 
introductie wil ik jullie kort kennis met mij laten maken.   
Mijn naam is Marianne van Essen. Sinds eind augustus ben ik werkzaam bij 
Wel.kom als jongerenwerker in de Gotcha! Ik pak een groot deel van de 
werkzaamheden van Aukje van Weert op.  
 

Mijn focus ligt op het meidenwerk. Daaromheen pak ik 
ook werkzaamheden rondom de activiteiten bij de 
Gotcha op. Doordeweeks zal ik veel te vinden zijn in de 
Gotcha. 
Daarnaast ben ik ook te vinden op Facebook (Marianne 
van Essen) en Instagram (marianne_ jongerenwerker). 
Neem gerust even een kijkje.  
Tot snel!                             
 
Groeten,  Marianne van Essen 

  Kun jij iets betekenen voor mensen met 
dementie? 

Nieuwe jongerenwerker gestart 
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De Wegwijzer 
 

 
 

 

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. 
 

Vanaf Maandag 13 September is het weer mogelijk om ook zonder afspraak 
uw vraag te stellen bij de WegWijZer Donderberg. 
 

 

We zien u graag op een van deze dagen om al u vragen te beantwoorden. 
De WegWijZer is een samenwerkingsverband tussen Stichting Wel.kom en 
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, zie ook 
www.wegwijzerroermond.nl 
 

 

    
 

 

 

 

  

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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Mijn nam is Reinhard Röper.  
Ik werk woensdag middag bij 
Dondersberg spul 
Wij zijn een Repair Café, wij doen kleine 
Reparaties, weggooien is niet altijd nodig. 
Misschien een Kabeltje los of een Batterij 
wisselen. Wij kijken in iedere geval wat 
het kan zijn. 
Maar ons hoofddoel is dingen ruilen. 
Kom maar gewoon rond kijken.  
wij hebben Boeken, Speelgoed, Deco 
artikelen en  Huishoudelijke Spullen voor 
iedereen is er wel wat bij.   
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   Er was eens een spirituele sprinkhaan, op een etage acht, 

Die zat na een week nog bij m’n voordeur, wat had hem daar gebracht? 
Het was zo’n hele kleine, die iedereen nog wel kent, 
Van uit z’n alle vroegste jeugd; we waren nog niks gewend. 
 
Toen kwamen die hele grote, groene, groter nog dan je pink, 
Je dacht ‘die kunnen vast bijten’, ze leken best wel link;  
Dat was natuurlijk onzin, net als een oorwurm bijten ze niet, 
Maar door al die schaartjes, stekels en sprieten geven we ze weinig krediet. 
 
We denken ze zijn gevaarlijk, ook die kleine hier bij mijn deur, 
Maar het is om een andere reden, dat ik er nog steeds over zeur: 
Wat zou het voor betekenis hebben, een sprinkhaan zo hoog op een flat? 
Een reden je diep te bezinnen en niet alleen voor de pret. 
 
Al bij de oude Chinezen, was een sprinkhaan 
niet zomaar wat, 
Hij was en soort orakel, die je wees op een 
verborgen schat, 
Die niemand ooit had verzonnen, maar die 
van oudsher reeds bestond, 
Maar dan nog, het is een mooi beestje: onze 
angsten zijn ongegrond. 
 
Zo op de achtste verdieping vind ik het toch een beetje raar, 
Hoewel een echte spiritualist, vindt het al heel snel wonderbaar: 
Ik dacht net nog daar ligt een takje, middenop de galerij, 
Maar toen ik het op wou pakken, sprong het weg: helemaal blij! 
 

Zijn springen is zonder zorgen, zijn veerkracht ongehoord, 
Vormt hij dan een bedreiging? Dat is niet het juiste woord; 
Ik denk het is veelzeggend zo’n sprinkhaan op je balkon, 
Het heeft na àl die regen, tòch iets van een klein beetje ZON….! 

@ Hans 

  

Een BIDsprinkhaan? 
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Oplossing was: Gemopper 
Winnaar vorige uitgave:   Sanai Vossen  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 
Oktober 
DO 7 PMD 
DO 14 Rest/GFT 
DO 14 PMD 
DO 21 PMD 
Do 28 Rest/GFT 
Do 28 PMD 
VR 29 Oud Papier 
   

November 

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

Volgende uitgave is  NOVEMBER 
Kopij inleveren t/m   15 November 

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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Burenhulp of zoals het officieel heet “De Woonzorgbrigade”. 

Al een paar jaar bestaat burenhulp maar ook wij hebben last van de 
Corona gehad….. 
Zo zijn er vrijwilligers gestopt of zijn ander werk gaan doen. 
Maar ook de mensen die ons om hulp vroegen hebben of contact 
rechtstreeks met de buren of hebben ergens anders hulp gevonden. 
Yes, de Corona hebben we in de hand en het wordt weer een beetje als 
vanouds !!! 
Daarom bij deze wil ik jullie vragen: 
Heb je hulp nodig of zou je mensen willen helpen. 
Neem dan contact met ons op. 
Telefoon nummer: 06-57348964 
Bel ons en spreek het in we bellen zo snel mogelijk terug. 
 


