
DONDERBERG 
WIJKBLAD

133
DECEMBER

2021

DONDER
BERG

ZO DOEN WE 
DAT OP DE



22 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Inhoud… 
5: Al-Lenig 
7: De Woonkamer 
8: Maximina 

10: Groote Schoonmaak 
12: K V W 
14: Gewone mensen 
16: W O P 
18: Professor dansen ook 
19: Openluchtmuseum 
21: Galerie Donderstraal 
22: Donderse Moestuin 

23a: Kinderboerderij 
23b: Kerst – In 
25: Wel.kom 
28: Open brief 
29: Puzzel 
30: Info 
 
 
 
 
 
 

 

Volgende uitgave: 
Febr. 2022 

Kopij inleveren t/m: 
15 jan. 2022 

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

 

Freelancers: 
Willie de Kubber 
Angela Hokstam 

 

 

Ons wijkblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie. 

Het is weer December, al weer 
een jaar voorbij. Sommige zullen 
dit jaar echt niet gauw vergeten 
al zullen sommigen dat graag 
wel willen. Maar alle hoop is 
gericht op 2022 en dat we dan 
weer een beetje naar het 
“normaal” terug kunnen. 
 
Lieve mensen ook in 2022 willen 
wij natuurlijk weer het wijkblad 
uitgeven…..MAAR dit kan niet 
zonder jullie. 

A) Onze sponsors 
B) Onze adverteerders 

Daarom Als U ons wil helpen 
meld U dan. Natuurlijk neem ik 
contact op met onze vaste 
helpers maar we kunnen altijd 
meer sponsors/adverteerders 
gebruiken…..MELD u. 
 
De redactie wens iedereen een 
geweldig en gezond 2022 toe. 
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De wijkraad 

Al onze werkgroepen waren met 
voorbereidingen bezig: 

Sint Maarten 

Sinterklaas 

De Kerstmarkt Winkelcentrum met 
Kerstman 

Een Kerstlunch  

Een gezellige avond voor de 
bezoekers van de Ontmoetingsruimte 

Voor alle vrijwilligers, werkzaam bij de 
werkgroepen een eindejaar borrel. 

MAAR ……. Hoe gezellig is dat allemaal 
met dat gekke mondkapje op………. 

Daarom is er besloten om dit jaar 
2021 niets meer te organiseren. Dan 
kunnen we ook niet zeggen, sorry het 
gaat weer niet door. 

 
Wij wensen toch  
iedereen een heel  
gezellige  
Feestmaand en  
een gezond  
2022 toe. 
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Ontmoetingsruimte Donderie 
Open: 

 
 

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

Woensdag en vrijdag 
Van 10:00 tot 12:00  
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Een ieder mens is eenzaam, wat ie verder ook wel beweert, 
Oh zeker, we houden ons beregoed, want dat hebben we zo geleerd; 
Of we zijn toevallig een optimist en staan daar nooit bij stil, 
Maar hoe dan ook, eens komt die dag en dan slik je die zware pil. 
 
Je werd alleen geboren, maar wie weet daar 
nog iets van? 
Een tweeling was wel samen, de één een 
vrouw, de ander man 
Bijvoorbeeld, het kan ook anders, maar het 
maakt in wezen niks uit, 
In die buik konden ze samen niet kletsen, ze 
konden alleen maar vooruit… 
 
De hele wijde wereld in, waarin iedereen doet maar alsof 
Ie zelf het eeuwig leven heeft, het leven  is eigenlijk best tof! 
Als je zo met elkaar hetzelfde doorstaat en elkaar opzoekt keer op keer, 
De één heeft niemand nodig, of je bent bij elkaar in de leer. 
 
Hoe dan ook, je kunt het gemakkelijk vergeten, dat je er ooit alleen voor zult staan, 
Of zitten, of liggen, het maakt niet uit, het is dan met je gedaan; 
Niemand meer houd je gezelschap, inderdaad het is een enkele reis, 
Je hoeft zelfs niet uit te checken en ze vragen geen Q-koorts bewijs… 
 

Okay, wat zit ik te zeuren, zolang het duurt is het leven een feest 
En dat zien we dan wel weer meneer Hans, u bent er misschien 
eerder geweest; 
Kan wel wezen sprak de professor en schudde zijn grijze pruik, 
Voor je het weet ben je oud en is het uit met de pret, lig je koud en 
stram onder een struik. 

 
Of je nou in de natuur wordt begraven, of cremeren, of gewoon onder een steen, 
Met een dure rouwadvertentie, je eigen muziek en een hoop geween: 
Laat het je geen verrassing wezen, want dan doet het alleen maar meer pijn, 
Je zult geen drukte ervaren, maar einde lijk al-lenig zijn… 
 
 @Hans    

AL-LENIG… (een herfst gedichtje). 
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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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Na een lange periode gesloten te zijn geweest heeft Maximina in september haar 
deuren weer geopend voor vrouwen uit Roermond. Wekelijks komen er weer 100 
vrouwen naar de taallessen van Maximina, die gedeeltelijk in de Donderie gegeven 
worden vanwege ruimtegebrek bij Maximina. De vrijwilligers van Maximina  educatie 
hebben de basistraining van Lezen en Schrijven afgerond. Hierdoor sluiten de lessen 
nog beter aan bij de vrouwen. 

In december start Maximina weer met de cursus “wat doe ik met mijn post”? Heb je 
daar belangstelling voor, meld je dan snel aan. Andere activiteiten zijn ook weer 
opgestart zoals, naailessen, schilderlessen, de hobbyclub het koor. 

Als je overdag bij Maximina binnenloopt is er in de vernieuwde winkel van Maximina 
Mode, een kopje koffie voor klanten of voor andere belangstellenden. Aan de tafel 
wordt veel met elkaar besproken.  

Uit de keuken komen wekelijkse heerlijke geuren. Het team van de Donderse 
Wereldkeuken maakt afhaalmaaltijden. Heel gemakkelijk, en vooral ontzettend 
lekker. 

Zin om een keer binnen te lopen?  Je bent altijd welkom! 

Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.maximina.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximina is al weer enkele maanden actief 
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Vele mensen in deze wijk wonen, zo u weet, in een flat van Wonen Zuid. Daar 
kun je blij van worden of juist het tegenovergestelde. Afhankelijk van b.v. hoe 
je het trof met je buren en zij het met jou(!)… Maar hoe dan ook, elk jaar 
opnieuw en wellicht ook op dezelfde datum (dat weet ik 
niet exact), ploft er een brief van deze verhuurder op de 
mat met de mededeling dat ze weer gaan controleren wie 
een schone  galerij heeft en wie niet en als je nu niet gaat 
schoonmaken, nou dan zwaait er wat! Dan gaan zij het doen…en dan zijn de 
kosten van dat ingehuurde bedrijf voor jou. Nou dat werkt fan tas tisch!  

Niet dus… Ik wou dat ik al die brieven door de jaren heen bewaard had. Zou 
me niks verbazen als het jaar op jaar dezelfde uitdraai is…. 

Ik woon in het vierde huis vanaf vooraan en meestal moet je 
grof gezegd, door de rotzooi heen waden om bij mij te 
komen. Maar nog NOOIT is er op deze galerij  iets van zo’n 
actie te bespeuren geweest. In tegendeel. Als HET grote 
bewijs daarvan, dient een rotje dat er al een jaar of twee in de 
goot ligt (zie foto). Een fossiel rotje beter gezegd, zo 

langzamerhand: een fossiel projectiel. Mijn handen jeuken om het op te 
rapen, maar ik laat het expres liggen. 

Eens kan het als HET bewijs dienen dat hier NOOIT zo’n ploeg van Wonen 
Zuid is opgetreden. Ik vraag het jaar in jaar uit af en toe aan de 
Wijkbeheerder en die beweert altijd (de Wijkbeweerder!!) dat er zulke acties 
zijn geweest, maar toevallig nèt nooit niet bij ons in de flat of op onze galerij. 
‘Ja dahag!’ denk ik dan, ‘moet ik dat geloven?’ Als het bij u wel zo is, dan hoor 
ik dat graag. 

Wat een FARCE lieve mensen. Ik zal de laatste zijn die een potje gaat zitten 
janken over Wonen Zuid in het Wijkblad, maar in godsnaam laten ze 
ophouden met dergelijke kinderachtige acties, (èn dus brieven en 
beweringen) met resultaat nul. En we kunnen gemakkelijk een excursie 
houden, in welke flat ook denk ik, langs alle vuilnisplekken op de diverse 
galerijen. Altijd prijs!  

Grote Schoonmaak 
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Moet ik ook altijd aan denken als er weer ’s zo’n opschoonactie van 
vrijwilligers in de wijk is. Al dan niet door professionals verzonnen. Ten eerste 
wordt onze wijk eigenlijk super clean gehouden door God weet hoeveel 
ploegen allemaal. Niemand weet wie dat zijn (Gemeente of Westrom of 
Buurtbeheerbedrijf of PSW? Reclassering? METggz, etc.?), hoeft ook niet; 
vele oranje hesjes en papierknijpers is voldoende.  

Toevallig heb ik zelf dit werk jarenlang gedaan. Met name tegen het einde 
van mijn plantsoenloopbaan, toen de diverse bestekken opeens 
totaalplaatjes werden: een bedrijf moest niet alleen het groen onderhouden, 
maar ook de bestrating etc. in de betreffende buurt erbij nemen. Reinigen 

dus ook. Collega’s haalden daar massaal hun neus 
voor op, want tsja, je had je in het zweet 
gestudeerd voor je hoveniersdiploma en dan werd 
je nu met een rol vuilniszakken en een knijper de 
weg op gejaagd. Mij maakte het niet uit, sterker 
nog, het was erg vrij werk, de baas liet zich nooit 

zien, als de rotzooi maar weg was. Op zaterdagmiddag over de terrassen die 
er ook bij hoorden, dàt was nog ’s een uitdaging en een leerschool van met 
de nek worden aangekeken. U begrijpt… En ‘diezelfde mensen’ die jou zo 
behandelden, doen nu opeens iets nobels met z’n allen voor de buurt, in hun 
vrije tijd, op hun oude dag. Jezus, lieve mensen, ik ben van de weeromstuit 
wat afgedwaald, maar het moest er even uit… 

Lieve Wonen Zuid, Gemeente en wat dies meer zij: wij zijn geen kleuterklasje 
en weten beste wel waar Abraham de mosterd haalt èn zijn rotzooi dumpt 
en… 

Laat maar, op naar de volgende Grote Schoonmaak-brief en/of actie…. 

 

 

@ Hans 
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Het kindervakantiewerk Donderberg Hoogvonderen(KVW 
Do-Ho Roermond ) wordt georganiseerd, door een clubje van 
ongeveer 35 vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om 
de kinderen van de wijken Donderberg en Hoogvonderen, 
een gezellige- en sportieve week te bezorgen. Deze 
vrijwilligers zetten zich vol overgave in, tijdens de week in de 
zomervakantie. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat 
door het jaar heen, ook nog allerlei acties en activiteiten organiseert om de week financieel 
rond te krijgen. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Dave Sonnemans, Iris Sonnemans en Jolijn 
vd Zee. 
 
Normaal hebben we tijdens de sinterklaastijd, huisbezoeken van zwarte pieten. Maar vorig 
jaar kon dat niet doorgaan i.v.m corona. We wilden toch wat geld in kas krijgen en toen 
hebben we dus een speculaas actie bedacht'' vertelt Iris Sonnemans. In principe hebben alle 
kindervakantiewerken hetzelfde doel voor ogen: De kinderen een leuke week bezorgen. 
Kindervakantiewerk Do-Ho Roermond is anders, omdat wij al jaren het inschrijfgeld zo laag 
mogelijk proberen te houden, zodat alle kinderen kunnen meedoen. Ook de kinderen 

waarvan de ouders een kleinere beurs hebben. Daarnaast 
verblijven wij op het scoutingterrein op de Kitskensberg, 
alwaar we de hele week activiteiten organiseren. Wij 
maken gebruik van het bos om spellen in te spelen, de wijk 
om speurtochten in te lopen, we knutselen maken een 
leuke show voor de papa's en mama's, we gaan 1 dag in de 
week met een bus weg naar een grotere speeltuin/ 
attractiepark. De kinderen mogen lekker vies worden en 

vooral moe en voldaan naar huis toe gaan, aan het einde van de dag. De kinderen die bij ons 
meedoen zijn in de leeftijd van 6-13 jaar (groep 3 tot en met groep, dus de basisschoolleeftijd). 
 
Sonnemans legt verder uit: ''Vroeger werd het KVW gehouden in 
de paarden wei bij boer Cox, op de Kloosterhof. Hier hadden we 
een grote circustent staan en gingen we back to basic. Sinds een 
jaar of 6 zitten we nu, op het scoutingterrein op Kitskensberg. 
Omdat het weer een steeds grotere rol ging spelen, werd het 
lastiger om in de wei te blijven. Bij veel wind en regen was het te 
koud en liep de tent schade op. Bij heel veel zon/ hitte hadden 
we nergens schaduw, dus zaten we meer in het bos dan in de 
wei. Vandaar dat we zijn verhuisd''. 
''Fundraising wordt ieder jaar op meerdere momenten gehouden. Met  Pasen hebben we een 
paaseieren actie. Dan verkopen we gekookte- en gekleurde paaseieren, chocolade paaseitjes 
en paasstollen. Met Sinterklaas hebben we dan nu de speculaas actie en we doen 
huisbezoeken met zwarte pieten. Komend jaar worden we het hele jaar door Jan Linders op de 
Donderberg gesponsord, door activiteiten te doen die we daar gaan organiseren. 1x in de 
maand hebben we een kienavond in de Vlonder, waarvan de opbrengst ook naar het KVW 
gaat. We proberen dus op verschillende manieren geld in kas te krijgen door dit soort acties. 

KVW Do-Ho Roermond heeft 47 geslaagde jaren achter de rug 
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En daardoor kunnen we ook het inschrijfgeld voor de kinderen zo laag houden. Want de 
subsidiekraan van de gemeente, gaat langzaam dicht. En ons KVW is er voor ieder kind, met 
een grote- of kleine portemonnee''. 
 

''Het KVW is opgericht door 2 studenten van (toentertijd 
de PEDAC) de PABO. Zij hadden als afstudeerproject, een 
week voor de kinderen van de Donderberg georganiseerd. 
Hier deden toen ongeveer 20 á 30 kinderen mee. Het 
waren vooral kinderen van éénouder-  of gezinnen met 
een laag inkomen. Mijn vader, Thijs Sonnemans, is toen 
begonnen als leiding en heeft het bestuur overgenomen 
na een jaar of 3. Hij is dus op een paar jaar na, altijd de 
voorzitter geweest. Zelf heb ik ook altijd rondgerend in de 

wei, op de Kloosterhof als kind tijdens het KVW. Het kon dan ook niet anders dat toen ik 13 
was, ook als leiding mee ging draaien. Toen ik 18 was ben ik penningmeester geworden van 
KVW. Nu ben ik 45 jaar en nog steeds penningmeester. Mijn vader, Thijs, is inmiddels al 9 jaar 
overleden. Toen hij ziek werd, heb ik samen met mijn broertje, langzaam de taken 
overgenomen van mijn vader. Zolang het kan zal ik deze erfenis, van mijn vader blijven 
voortzetten. En hopelijk zullen mijn kinderen, het straks weer van mij overnemen, zodat alle 
kinderen uit de wijken Donderberg en Hoogvonderen nog tot in lengte van dagen kunnen 
genieten, van een week geen telefoon of andere devices, maar gewoon lekker vies worden en 
spelen met elkaar. Zodat dan ook de leiding, dan met goed gevoel kan genieten van de 
hartelijke lachende smoeltjes. Want daar doen we het voor''. 
''KVW Do-Ho Roermond bestaat al 47 jaar. We doen dit dus al jaren met veel plezier. Doordat 
we vorig jaar door corona zijn overvallen, hebben we een jaartje moeten overslaan, met veel 
pijn in ons hart. We konden het niet over ons hart verkrijgen om de kinderen in de steek te 
laten. We hebben toen een aantal losse 
activiteiten gedaan. Dit was ook erg leuk om te 
doen, maar we hopen dat we nooit meer een jaar 
hoeven over te slaan. Over 3 jaar hebben we ons 
50 jarig bestaan en dit hopen we dan ook 
grootst te mogen vieren. We kunnen dus al met 
al zeggen, dat de afgelopen 47 jaar zeer geslaagd 
waren en we hopen nog op vele geslaagde jaren 
die gaan komen zegt Iris tot slot.  
 
Ter aanvulling: De volgende producten zijn in de aanbieding bij de speculaasactie: 
*Speculaastaartjes, Roomboter amandelstaaf, Speculaasbrokken.  
*Speculaaspop, Kruidnoten, Chocolade Kruidnoten.  
De bestelling mag u via de mail doorgeven, aan Iris op mailadres: 
 iris_s_76@hotmail.com of via 0640542684 
Bezorging is op 4 december.  
 
Zijn er ondernemers die hun werknemers willen verrassen met iets lekkers, dan kan dat ook.  
 

@ Angela  
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Ik was laatst in de Ontmoetingsruimte in de Donderie waar een grote groep mensen gezellig 
aan de koffie zaten. Ik keek om me heen en kreeg een warm gevoel van binnen, allemaal 
prettige mensen en vooral gewone mensen zonder kapsones. Niets zo mooi als gewone 
mensen zei mijn moeder vaak en dat ben ik hartgrondig met haar eens. Onderstaand vers gaat 
over een heel ander type, een dame die op de Donderberg niet zou passen, een snob, 
kakmadam van de bovenste plank, maar ach eigenlijk ook wel een beetje zielig. Ik wed dat ze 
bij ons, op de Donderberg veel gelukkiger was geworden. 
 

DE TWIJFELS VAN ELSBETH TER SLUIKEN 
 

Vanmiddag de ontvangst van Guillaume en Olivier 
Wat doe ik aan, wat neem ik mee 

Hoeveel te laat moet ik komen, een half uur of drie kwartier 
Guillaume en Olivier zijn heel erg gay 

Vind ik dat gewoon, wat zegt de etiquette 
Hoe reageert de scene nu op homostellen 

Wat zei onlangs buurvrouw Clodette 
Homo’s zijn in of juist uit, ik zal haar toch maar bellen 

Morgen een première in Carré 
Kan ik die avondjapon nog dragen 

Van de Franse couturier 
En moet de stola dicht of juist opengeslagen 

Moet ik een afspraak maken met kapper Frederiek 
Hij had een haarstuk met paarse lokken 

Dat is helemaal done zei hij, super chique 
Maar ik twijfel, paars is dat niet overtrokken 

Zondag dineren in brasserie La Lumière 
Neem ik vlees, vis of vegetarisch 

Wat eet Yvette met haar dikke derrière 
Als ik maar niet hetzelfde kies 

Volgende week, help ik ga hyperventileren 
Een receptie hier in huis in de blauwe salon 

Moet ik alles nieuw laten stofferen 
Wat zegt Des Bouvries, wat is bon ton 

Of zal ik mijn gasten in de tuin ontvangen 
Op de veranda, de serre, het overdekt terras 

Moet ik kroonluchters op laten hangen 
Ik wou dat Jean Claude hier nog was 

Mijn tuinarchitect, mijn steun en toeverlaat 
De redder in de hoogste nood 

Hij weet hoe het bij ons soort mensen gaat 
Hij was lange tijd onze huisgenoot 

Maar manlief heeft hem eruit geknikkerd 
Doe ’t niet riep ik nog, hij is mijn protegé 

Gewone mensen 
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 @Willie de Kubber-Verheijden 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Protegé, m’n neus, hij is op jou verkikkerd 
Zoek maar een andere hobby, Jean Claude is passé 

Een tijdlang was ik reddeloos verloren 
Tot ik die tip kreeg van nicht Henriëtte 

En heus ik ben als nieuw geboren 
Na een therapie bij mijn psych op het bed 

Ik heb mijn neus laten renoveren 
Mijn borsten en hals opgerekt 

Mijn dijen en billen laten draineren 
Och, dat alles heeft wel een positief effect 

Maar toch, ik vind het leven zo zwaar 
Ik moet me bewegen op het hoogste niveau 

Soms zit ik eenzaam in mijn boudoir 
En staar naar mijn make up plateau 
Welke oogschaduw moet ik nemen 

Blauw of groen, bruin of grijs 
Ik heb toch zulke grote problemen 

HELP ik word uit deze ellende niet meer wijs 
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Gewone mensen 
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Protegé, m’n neus, hij is op jou verkikkerd 
Zoek maar een andere hobby, Jean Claude is passé 

Een tijdlang was ik reddeloos verloren 
Tot ik die tip kreeg van nicht Henriëtte 

En heus ik ben als nieuw geboren 
Na een therapie bij mijn psych op het bed 

Ik heb mijn neus laten renoveren 
Mijn borsten en hals opgerekt 

Mijn dijen en billen laten draineren 
Och, dat alles heeft wel een positief effect 

Maar toch, ik vind het leven zo zwaar 
Ik moet me bewegen op het hoogste niveau 

Soms zit ik eenzaam in mijn boudoir 
En staar naar mijn make up plateau 
Welke oogschaduw moet ik nemen 

Blauw of groen, bruin of grijs 
Ik heb toch zulke grote problemen 

HELP ik word uit deze ellende niet meer wijs 
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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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Sinds 1 november is er een nieuwe 
plek op de Donderberg waar je kunt 
binnenlopen. Een plek waar je een 
steuntje in de rug kunt krijgen. 
Je kunt er terecht voor een goed 
gesprek of voor hulp als je het even 
niet meer weet. Via de onderstaande 
vragen en antwoorden lees je alles 
over dit nieuwe Theehuisje in de 
Donderie.

Voor wie is het Theehuisje?
Het Theehuisje is er voor iedereen die 
op de Donderberg woont en op een 
of andere manier wat hulp kan 
gebruiken. Loop eens binnen als je 
vragen hebt over bijvoorbeeld inkomen, 
taal, of opvoeding. Of je nu jong of 
oud, man of vrouw bent. Dat maakt 
niet uit. Iedereen is van harte welkom.

Waarvoor kan ik in het Theehuisje 
terecht?
Iedereen loopt in zijn of haar leven 
weleens tegen problemen aan. 
Meestal los je die gemakkelijk zelf op. 
Maar soms is dat lastiger en wil je 
daar graag hulp bij krijgen. Dan kun je 
terecht in het Theehuisje. Ook als je er 
gewoon eens even uit wil, dan kun je 

een lekker kopje thee komen drinken. 
Verder organiseert het Theehuisje 
activiteiten en themadagen. Die gaan 
over bijvoorbeeld, gezondheid, 
energiebesparing en opvoeding. 
Hier wordt binnenkort mee gestart. 
Zodra er activiteiten zijn, komen 
die op www.donderbergroermond.nl/
theehuisje en Facebook 
@donderbergroermond te staan.

Wat is het verschil met andere 
ontmoetingsruimten?
Er zijn op de Donderberg meerdere 
plekken, waar je terecht kunt om 
anderen te ontmoeten en waar je een 
praatje kunt maken. Zo is er de 
Ontmoetingsruimte in de Donderie, 
de Woonkamer van de Componisten-
buurt, Bij Bosshardt van het Leger des 
Heils en de ontmoetingsruimte van 
Stichting Sterrenberg. En er zijn vast 
nog wel meer gezellige plekken te 
noemen. Daar kun je ook prima 
terecht. In het Theehuisje echter tref je 
ook altijd een beroepskracht aan die 
jou verder op weg kan helpen. En er 
zijn vrijwilligers die zelf op de Donder-
berg wonen en je wegwijs kunnen 
maken. Je kunt zelfs jouw kinderen 
meenemen. Uit gesprekken met 
bewoners van de wijk blijkt namelijk 
behoefte aan dit Theehuisje te zijn. 

Wanneer is het Theehuisje open? 
En waar vind ik het Theehuisje?
Je bent van harte welkom op 
dinsdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00 uur en op vrijdagochtend 
tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Het Theehuisje; 
voor een steuntje in je rug
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Het Theehuisje; 
voor een steuntje in je rug

Het Theehuisje is in de Donderie, in 
de ruimte direct naast de beheerder. 

Ik heb nog (kleine) kinderen. 
Die kan ik niet alleen thuislaten
Dat hoeft ook helemaal niet. In het 

Theehuisje is er een kinderhoek, 
waar je kinderen fijn kunnen spelen. 
Jij zit in de ruimte ernaast en je kunt je 
kinderen zien. Zo kun jij een gesprek 
voeren terwijl je kinderen spelen. 
Er is zelfs de mogelijkheid om je kind 
te verschonen, mocht dat nodig zijn.

Welke thee kan ik er drinken?
Dat zijn te veel soorten om op te 
noemen. Kom gewoon een keer langs 
en probeer een theesmaak die jij het 
lekkerste vindt. O ja, je kunt natuurlijk 
ook een kopje koffie komen drinken 
hoor. Je bent van harte welkom!

Op Instagram verschijnen verhalen en foto’s van 
mensen van de Donderberg. Like en volg ons op 
#mensenvandedonderberg.

Zo kon je eerder de story’s lezen over het knutselgroepje 
van Maximina, onderneemster Zeyni, Ger en Jan. 
Heb je geen Instagram? Volg ons op Facebook of 
kijk op de website www.donderbergroermond.nl.

Volg Donderberg 
op Instagram
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Het was eind oktober van dit fantastische ’Indian Summer’ najaar. Betekent: warme droge 
periode in de herfst met veel zon. Nou dàt was geweldig geregeld dit jaar; steeds krabbelden 
we weer stralend op uit een paar donker regendagen.  
En daar zat ie, op de rand van de stoep ergens op Kitskensberg. Met z’n kleine kraal ogies, te 
knipperen tegen de zon. Een middelgrote hond, helemaal zwart, maar met een enorme 
stralend witte borst van kop tot kruis. Z’n  80 jarige baasje vertelde dat hij, met vier broertjes 
en zusjes, gered was uit een Spaanse vuilniscontainer, waarin ze waren gedumpt. Mens…. 
Wat een geluk dat ie dan nu die Spaanse zon toch nog kon genieten, een paar landen 
verderop i.p.v. een nep-zon in een honden hemel. Mijn hart sprong ervan op. Ik was beladen 
met schatten, verzameld bij de Kringloop op de Keulsebaan. Rond m’n verjaardag, was ik 
getrakteerd door mezelf (bent u daar ook zo goed in? Het eindeloos smoesjes verzinnen 
waardoor je tòch weer van jezelf mag…) en een goeie vriendin. En deze hond was de kers op 
de taart van die dag, die al niet meer stuk kon. Alsof ik drie whisky’s had gedronken, zo 
vloeide het nu warmpjes door m’n aderen. En dàt wou ik nog even kwijt. Dat mensen altijd 
een bepaald beeld van je hebben en dàt leef je dan volgens hen. In mijn geval: heel serieus, 
professor-achtig en zeker niet je af en toe te buiten gaand aan de geneugten des levens. Of, 
zoals in dit geval, een mooi hondje wat je toevallig tegenkomt. Als dan blijkt dat je altijd in 
de plantsoenen werkte en ‘er’ niet vies van bent, (van die pret dus) laten ze je ze meestal 
hoofdschuddend achter. Maak u geen illusie: zoals u DENKT over te komen, kwam u NIET. 
Maakt verder niet uit, het is hooguit een weetje, maar wèl belangrijk. En ze willen in deze 
tijd toch zo graag dat je ‘out of the box’ gaat? Dus: buiten je comfort-zone: ‘doe eens gek!’. 
Nou…  dat gaat op deze manier dus al vanzelf! Vrees niet: u bent altijd die ander die ze NIET 
hadden verwacht! 
Begrijpt U? 
En oh ja, dat hondje heette ‘Indie’! 

@Hans 

Professors dansen ook. 
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Donderdag negen september gingen we, met groep 7 en 8, naar het 
openluchtmuseum in 

Arnhem. We moesten met de bus erheen. We moesten om kwart over acht op school 
zijn, want de bus vertrok om half negen en we moesten nog een tassencontrole doen 
dus dan waren we goed op tijd. Maar uiteindelijk zaten we in de bus. In de bus heb ik 
gekletst met vrienden en vriendinnen, super leuk dus, maar het moest ook wel leuk zijn 
in de bus want we moesten anderhalf uur rijden. Na anderhalf uur waren we er. Yay we 
zijn er zei ik tegen mijn vrienden en vriendinnen. Toen werden de groepjes gemaakt. Ik 
zat bij hele leuke kinderen en natuurlijk ook bij leuke leidsters twee vrouwen en ze 
waren heel aardig. Toen was het tijd om in het museum te gaan. Zin in! We gingen 
rondlopen en kijken, we hebben er veel gezien! 

Na een tijdje gingen we iets doen. De grote groep werd in drie kleinere groepjes 
verdeeld. We gingen met iemand mee en iets leuks doen, niemand wist wat we gingen 
doen! Na een tijdje lopen kwamen we aan bij een hele grote boerderij. We zagen er 
veel graan. Van dat graan moesten we meel maken op de ouderwetse manier dus: 
Eerst slaan op het graan met een stok met een klein touwtje en een kleinere andere 
stok eraan. Na het slaan moesten we het graan zeven zodat de viezigheid eruit ging, 
daarna gingen we wannen. Dat is dat je met een bak en het graan erin gaat gooien. Ja 
met de inhoud en dan gaat er viezigheid uit, super leuk. Na het wannen gingen we het 
malen zodat het meel wordt en daarna heb je meel en van meel kun je brood maken. 
Daarna gingen we brood bakken en met bakken bedoel ik je kreeg een klein deegje en 
dat deegje ging je in het vuur bakken, totdat het lekker bruin was. Na het bakken mocht 
je het ook opeten. Lekker! 

Daarna gingen we nog een klein lesje doen over hoe ze vroeger deden oogsten 
enzovoort. Super leuk. Maar omdat we al een beetje te laat waren konden we het niet 
helemaal doen maar ik begreep het wel! Het was super leuk! Ik heb me goed 
geamuseerd! (De twee andere groepen hadden een andere volgorde). 

 

 

Geschreven door 

Dimphy 

uit groep 7 

 

 

Openluchtmuseum Arnhem 
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Ze hangt al zo’n anderhalve maand of nòg langer aan de wanden van de 
Ontmoetingsruimte. Nou ja zij…, haar werk dan bedoel ik natuurlijk. In onze 
speurtocht naar Donderbergse kunstenaars-talenten die willen exposeren, kwamen 
we gelukkig haar tegen. (Meld u vooral aan als u ook mooie dingen maakt en het ons 
wilt laten zien. Het kost niks, u verdient er ook niks mee. Behalve – zoals ik dan 
steeds zeg - eeuwige roem op de Donderberg…!) 
Enfin, Karin. Ze werd geboren in een rasecht ‘Remunsj’ gezin, met zes kinderen, vijf 
meisjes, 1 jongen. Ik heb moeder de Bock nog gekend en ken twee zusjes van haar en 
allen zijn met hetzelfde ‘we-staan-vooral-positief-in –het-leven-sop’ overgoten. Een 
onverwoestbaar optimisme, stroomt ons vanuit hen tegemoet. Karin is inmiddels 
pensionada uh -do en schildert al heel lang, hoewel niet haar hele leven.  
Zo’n twintig jaar geleden, nam het een 
aanvang, toen ze er na haar scheiding 
aan toe kwam. En als ik het niet dacht 
(dat instituut was toen ècht iets!), ze 
heeft toen diverse technieken geleerd 
op de roemruchte Vrije Academie, die 
toen z’n glorie jaren in Roermond had. 
Vele, met creatieve kriebels behepte 
stadsgenoten, raakten daar verzeild. En 
ze kreeg de cursus aangeboden van de 
Sociale Dienst! Dat waren nog eens 
tijden: het geld kon niet op in die jaren. 
Nu schildert ze nog in clubverband bij 
Maximina. Daar heeft ze zojuist een 
groot schilderij van een pauw voltooid. 
Schitterend. Dat hangt weliswaar bij 
haar thuis, niet in de Donderie, maar 
vrees niet, er is genoeg om een goede 
indruk van haar werk te krijgen. Het zijn dan vooràl doeken die ze nog had staan. Wat 
u niet kunt verwachten zijn portretten of stillevens. Doet ze niet. Wèl heeft ze 
verschillende stijlen waarin ze zich uitdrukt en ze zegt het kort en bondig: ‘ik heb 
gewoon geschilderd hoe ik me voelde.’ 
Lieve mensen, komt dat zien. Drink er een gezellig kopje koffie bij nu u er dan toch 
bent in de Ontmoetingsruimte en wie weet komt u er wel haar zusje Ricky tegen, 
want die is er gastvrouw.  
Wie dacht dat onze wijk niet creatief was?? 
  

GALERIE DONDERSTRAAL:  Karin de Bock. 
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steeds zeg - eeuwige roem op de Donderberg…!) 
Enfin, Karin. Ze werd geboren in een rasecht ‘Remunsj’ gezin, met zes kinderen, vijf 
meisjes, 1 jongen. Ik heb moeder de Bock nog gekend en ken twee zusjes van haar en 
allen zijn met hetzelfde ‘we-staan-vooral-positief-in –het-leven-sop’ overgoten. Een 
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Schitterend. Dat hangt weliswaar bij 
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vrees niet, er is genoeg om een goede 
indruk van haar werk te krijgen. Het zijn dan vooràl doeken die ze nog had staan. Wat 
u niet kunt verwachten zijn portretten of stillevens. Doet ze niet. Wèl heeft ze 
verschillende stijlen waarin ze zich uitdrukt en ze zegt het kort en bondig: ‘ik heb 
gewoon geschilderd hoe ik me voelde.’ 
Lieve mensen, komt dat zien. Drink er een gezellig kopje koffie bij nu u er dan toch 
bent in de Ontmoetingsruimte en wie weet komt u er wel haar zusje Ricky tegen, 
want die is er gastvrouw.  
Wie dacht dat onze wijk niet creatief was?? 
  

GALERIE DONDERSTRAAL:  Karin de Bock. 
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De Donderse Moestuin heeft een goed jaar achter de rug. Het interim-bestuur blikt 
tevreden terug op een bruisend jaar. Alle bakken in de moestuin waren in gebruik 
en de onderlinge sfeer was erg behulpzaam en gezellig. 
Ook is er een nieuw watertappunt aangelegd. Dit watertappunt is er gekomen dankzij een 
bijdrage uit ‘Kleur-je-Wijk’. Het interim-bestuur is tegemoetgekomen aan de behoefte van de 
tuinders. Nu kan er op twee plekken water worden getapt en behoort het slepen met zware 
gieters tot het verleden. 
 
Huidig bestuurslid Anne Cox kijkt dan ook tevreden terug op de activiteiten in het afgelopen 
jaar: “Naast de gewone ontmoetingen in de moestuin, hebben we ook een aantal speciale 
activiteiten gehad. Zo was er in juli een Zomer-oogst-feest. Een bijzonder gezellige en 
geslaagde feestavond in onze eigen moestuin. Met uiteraard producten uit eigen tuin. Verder 
hebben we begin september meegedaan met Struinen in tuinen. We hadden die dag 
livemuziek in de moestuin, waar mensen uit de hele omgeving op af kwamen. Een geslaagde 
en gezellige dag, waar we volgend jaar vast en zeker weer aan mee zullen doen.” 
 
De Donderse Moestuin kijkt vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. “Als interim-bestuur 
hebben we gezocht naar kandidaat-bestuurders die het stokje willen overnemen. We hebben 
twee mensen gevonden die nu met ons meelopen. We hebben er een goede hoop op dat zij 
vanaf het nieuwe seizoen een nieuw bestuur gaan vormen”, aldus een tevreden Anne. 
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Dringend op zoek naar helpende handen 
 

Kinderboerderij Donderberg 
2–6 uur per week (minimaal mag ook meer) 
 
Ben jij gek op dieren en niet te bang om ook eens een beetje vies te worden dan zijn wij op 
zoek naar jou!!!!! 
 

Wij zoeken mensen die ons vrijwilligers groepje wil komen ondersteunen voor minimaal 2 uur 
tot max 6 uurtjes per week. Dagen en tijden kunnen in overleg worden bepaald. 
 

We zijn momenteel bezig met het onderhoud van de kinderboerderij en 
willen als dit allemaal af is ook de deuren weer openen in de middaguren 
ook daar zoeken we vrijwilligers voor mocht dat je interesse gewekt 
hebben dan zoeken wij jou en neem contact met ons op. 
 

Wij zijn een groepje vrijwilligers die het verzorgen en onderhouden van 
de kinderboerderij Donderberg op zich nemen, maar wij zijn nog altijd op 
zoek naar een aantal extra handen om ons te helpen. 
 

Contactpersoon: 
Ramona Jansen 
kinderboerderijdonderberg@gmail.com 
 
 
 
 
In Roermond dit jaar opnieuw geen Kerst-in. 
 
Helaas zal er vanwege Corona ook dit jaar geen Kerst-in georganiseerd worden. 
Het zou dit jaar de 56e keer zijn dat dit in Roermond zou plaatsvinden. 
Elk jaar zien de deelnemers er naar uit. 
Vanwege ziekte, handicap of eenzaamheid betekent dit 
gezellige samenzijn veel voor hen. 
Een hele dag wordt er door een groot aantal vrijwilligers 
gezorgd voor alle aanwezigen.. 
Er heerst altijd een gezellige sfeer, er zijn veel onderlinge 
contacten en er is aandacht voor iedereen. 
Het is elk jaar weer een hartverwarmende gebeurtenis. 
Het is met pijn in het hart dat de organisatie de Kerst-in 
voor de tweede keer heeft moeten afgelasten 
Hopelijk zal de situatie volgend jaar zodanig verbeterd zijn dat deze traditionele samenkomst 
weer georganiseerd kan worden. 
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Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur 

Spreekuur van het wijkteam Donderberg/Hoogvonderen 
 

Langere tijd kon vanwege Corona het wijkspreekuur van het wijkteam 
Donderberg/Hoogvonderen niet doorgaan.  Vanaf 1 november is er weer iedere 
maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur een spreekuur van het wijkteam. 
Wilt u iets melden bij politie of Stadstoezicht? Of wilt u iets bespreken meteen 
medewerker van Wel.kom? Loopt u dan gerust binnen in de Donderie. Het spreekuur 
is in de wijkteamruimte naast de beheerder. U bent van harte welkom! 
Meer informatie over het wijkteam leest u op 
www.donderbergroermond.nl/wijkteam 

 

  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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De Wegwijzer 
 

 

  
 

   
De medewerkers van de WegWijZer kunnen u helpen bij het vinden 
van een antwoord op uw vraag. Denk aan wonen, welzijn, zorg, 
inkomen, wet en regelgeving, vrijwilligerswerk, opvoeding etc. Heeft u 
een vraag en weet u niet waar u terecht kunt ? Neem dan contact op 
met de WegWijZer of kom langs.   
                                                                                                     
Wist u 
• Dat de WegWijZer Donderberg in de Donderie gevestigd is 
• Dat we gemiddeld 150 bezoekers per maand hebben 
• Dat we open inloopspreekuur hebben maar ook op afspraak 

werken 
• De meeste vragen betrekking hebben op inkomstenwerving, 

belastingen en consumentenzaken 
• Dat wij ook het Toeslagen servicepunt zijn van de belastingdienst 
• Dat wij burgers helpen met een QR code m.b.t. corona 
• Dat we ook het Meldpunt eenzaamheid zijn, en met u hierover in 

gesprek willen gaan 

Openingstijden 
De WegWijZer Donderberg is op maandagmiddag en 
donderdagmiddag geopend van half 2 tot half 5 ’s middags. 
Wanneer dat niet uitkomt dan kunt u ons bellen om op een ander 
tijdstip af te spreken.  
 
WegWijZer Donderberg 
Donderbergweg 47 
6043JA Roermond 
Tel: 0475-345135 
Email: info@wegwijzerroermond.nl 
Internet: www.wegwijzerroermond.nl 
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Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die leuke en ondersteunende activiteiten 
willen doen met mensen met dementie in de wijken Centrum, Veld 
en Vrijveld.  
 
Als vrijwilliger ga je aan de slag in een team dat ondersteuning biedt 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 dit project 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   
 

  

 

Iets betekenen voor mensen met 
dementie? 
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Waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers en actieve burgers die zich 
inzetten in de gemeente Roermond 
 
Avondglas-wandelingen 
De Avondglaswandeling vinden plaatst op: 
15 dec 2021, 19 jan 2022, 16 feb 2022 en 23 mrt 2022 
De wandelingen starten allen om 19:00 - 21:00 uur. 
Vrijwilligers en actieve burgers die zich inzetten in de gemeente Roermond 
kunnen nu gratis een voucher aanvragen bij Actief Roermond. 
 
Tover Route met 40 interactieve toverpunten in onze binnenstad 
Voor de vrijwilliger en actieve burger in Roermond, die gezellig samen met 
hun (klein) kind, nichtje, neefje of buurmeisje wil toveren, stelt Actief 
Roermond 2 gratis toverstokjes ter beschikking waarmee je de magische 
instrumenten kunt verlichten en ook de muzieknummers tevoorschijn kunt 
toveren. 
 
Cuypershuis Roermond 
In het Cuypershuis maak je op een bijzondere en interactieve manier kennis 
met deze grootmeester. Je ontdekt hoe hij het klaarspeelt om 
(inter)nationale opdrachten binnen te halen én uit te voeren vanuit 
Roermond. Vrijwilligers en actieve burgers die zich inzetten in de gemeente 
Roermond kunnen nu gratis een bezoek brengen aan het Cuypershuis tot 
en met 31 december 2021. 
 
Korting op een wandelarrangement met een heerlijke lunch 
Beleef en geniet van het mooie Roermond. In de binnenstad loop je langs 
veel historische gebouwen en monumenten. Deze wandeling van 10 km is 
te volgen door middel van de aangegeven wandelknooppunten en kan ook 
ingekort worden. Afsluitend een lunch bij Eet- en Koffiehuis De Kiosk.  
 
Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op 
www.actiefroermond.nl 
of neem contact op met Actief Roermond via 0475-345135 
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Houdt de Donderberg op  
bij de Koninginnelaan? 

 
Even terug in de tijd:  
Op woensdag 2 november 2011 werd tijdens het 2e grote gesprek van 
de Donderberg door de gemeente en woningcorporaties hun plannen m.b.t. de wijkontwikkeling van de 
Donderberg voor de korte en langere termijn toegelicht.  
 
Op korte termijn, de periode van 2012 t/m 2016, zou voornamelijk geïnvesteerd gaan worden in de omgeving 
van de Donderie en het Winkelcentrum. Verder zou op de Sterren-berg een aantal woningen 
vervangen/aangepast gaan worden. De Componistenbuurt zou in een later stadium aan de beurt komen.  
 
Na de opknapbeurten van de hoogbouwflats waren we vol optimisme over de verdere aanpak om onze buurt uit 
het slop te trekken. Maar niets van dit alles. Nu, 10 jaar later, blijkt dat ook deze inspanning tevergeefs is 
geweest. In de hoogbouwflats zijn geen of slechts een enkeling bereid zitting te nemen in een bewonersgroep. 
Als reden wordt door de afvallers steeds maar weer genoemd dat veel van de flatbewoners zich helemaal niet 
storen aan regels en voorschriften en vervuiling en overlast weer steeds meer toenemen. Ook voelt men zich 
door de verhuurder in de steek gelaten als het gaat om het aanpakken van de problemen.  
 
Het achterstallig onderhoud aan straten en trottoirs, alsmede een aantal onverzorgde of als parkeer- of 
opslagplaats gebruikte voortuinen, nodigt eventuele aspirant bewoners momenteel niet uit om zich in de 
Componistenbuurt te vestigen. Niet als huurder, en zeker niet om een huis te kopen. Ook de huidige 
huisbezitters voelen zich in de steek gelaten. Werd hun als huurder de woning niet te koop aangeboden met als 
doel om samen met de woningcorporatie de wijk op te krikken. Doordat er verder niets gedaan is aan de 
leefbaarheid en ook het gehanteerde woningtoewijzingsbeleid heeft bijgedragen aan verpaupering, zitten deze 
voormalige kopers nu met een moeilijk verkoopbare woning opgezadeld. 
 
Door de gemeente is onderhoud steeds verder vooruit geschoven. Feit is dat het groot onderhoud aan de 
Componistenbuurt en Vliegeniersbuurt pas als laatste gerealiseerd gaat worden. Frappant detail is ook dat 
momenteel het onderhoud uitgevoerd wordt in de Kastelenbuurt. Dit, terwijl de Componistenbuurt als eerste 
buurt van de Donderberg gebouwd werd. Als pleister op de wonde werd ons gevraagd om aan te geven waar 
knelpunten lagen die opgelost moesten worden. Hiervoor zou € 600.000 beschikbaar zijn. 
In 2018 zijn deze plannen uitgebreid via een presentatie aan onze bewonersgroep voorgelegd. Tot op heden zijn 
slechts enkele kleine aanpassingen hiervan uitgevoerd. De hoofdmoot, aanpassing entree donderbergweg en 
aanleg nieuwe parkeerplaatsen(zie afbeelding), daar op zijn we bijna 6 jaar later nog steeds aan het wachten. 

 Tenslotte: 
Doordat De Componistenbuurt en Sterrenberg als achterstandswijk  
gekwalificeerd werden, kwam de gemeente Roermond in aanmerking  
voor extra overheidssubsidie. Mede door deze subsidie kon begonnen  
worden met een wijkontwikkelingsprogramma voor de Donderberg.  
 

Het is dan ook verwonderlijk dat deze wijkontwikkeling tot nu toe alleen  
voordeel oplevert voor het Winkelcentrumgebied, Sterrenberg,  
Kastelenbuurt en Vliegeniersbuurt, maar niet voor de Componistenbuurt. 
 

Het lijkt er dus op dat de Componistenbuurt weer eens het kind van de  
rekening is en dat de Donderberg voor wat betreft het  
Wijkontwikkelingsplan schijnbaar ophoudt bij de Koninginnelaan. 
 

Bewonersoverleg Componistenbuurt… 
Bert Pansters (voorzitter) 

Aanpassingen entree Donderbergweg  
en parkeerplaatsen 
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Oplossing was:  HEINEKEN 
Winnaar vorige uitgave:   Bridget Sanders   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:    moestuindonderberg.nu 
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  PMD 
DO  Rest/GFT 
DO  PMD 
DO  PMD 
Do  Rest/GFT 
Do  PMD 
VR  Oud Papier 
   

 

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

Volgende uitgave is  Februari 2022 
Kopij inleveren t/m   15 Januari 2022 

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. 0475-340689  
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 Preek U boodschap in !!!   
 
  
  
  
. 
  

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. 
En ook nu gaat het weer fout….dus kunnen wij U nog steeds geen hulp 
bieden… 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. 
We proberen dan zo snel mogelijk U WEL te helpen. 
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