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De redactie. 

 

Gelukkig het gewone leven is 
weer begonnen. 

Ook het wijkblad zou weer alles 
willen doen als voorheen.  

Maar helaas in die 2jaar zijn we 
sponsors en adverteerders 
verloren.  

Natuurlijk begrijpelijk …. Als je 
dicht bent waarom zal je dan een 
advertentie plaatsen. 

Maar alles winkels, bedrijven en 
sponsors zijn weer open of doen 
weer hun ding. 

Daarom mijn vraag: 

Lieve mensen help ons 
anders kunnen wij geen 
wijkblad uitbrengen!!!! 
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De wijkraad 

De Corona is voorbij ……. 

Eindelijk konden we weer een 
ouderwetse wijkraadvergadering 
doen. En wat een opkomst. 

Zoals Sadai zei “dit keer meer 
burgers als professionals”. 
Geweldig daar moeten we ook 
heen de Donderberg is van de 
burger. Die weet wat er gebeurt, 
die weet wat er moet gebeuren. 
Die weet ook wat er niet gebeurt. 

Dit is ook waar de wijkraad naar 
streeft. Een Coöperatie waarin 
leden zitten die hart hebben voor 
de Donderberg en graag mee 
willen werken aan verbeteringen 
of verloedering willen tegen gaan. 

Vandaar ook ons motto!!!! 

Samen staan 
we sterk. 
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Alweer de zoveelste expositie in de Ontmoetingsruimte in de Donderie van een 
Donderbergse kunstenaar. We zijn de tel kwijt. Dit keer een buurvrouw van ons, 
want ze woont in de aanpalende flat het Roosendael. Nog maar anderhalf jaar, maar 
wel al 40 jaar in Roermond. Vanuit Ridderkerk, via Oss waar ze ook nog woonde. En 
ze schildert al haar hele leven! Al op de lagere school werd ze er om haar werk 
uitgepikt, werden er al dingen van haar opgehangen en ze is ook altijd een 
‘hobbyfreak’ zoals zij dat noemt, gebleven. Het is dan ook niet de eerste keer dat ze 
exposeert. Onder andere op een expo in Herten een jaar of tien geleden en bij 
‘Picturama’ in Heythuysen. Daar moeten de dingen eerst door een commissie, 
voordat je mee mag doen: keuring. Nou dat is bij ons gelukkig niet zo! En het leuke is 
in de Donderie: heel veel mensen vinden haar werk mooi. Dat valt echt op dit keer. 
Het hangt nu al een paar weken en vaak wordt er over gepraat. Waarschijnlijk ook 
omdat het zo variabel is: Nelly gebruikt heel veel verschillende technieken en dat dan 
ook nog ’s in allerlei stijlen, dus er hangt altijd wel iets tussen dat je aanspreekt. En 
het is vooràl ook erg kleurrijk, van behoorlijk groot naar heel klein.  

Ze schildert altijd op papier. Het meeste is in acrylverf, maar er zijn ook een paar krijt 
dingetjes bij. Veel herkenbaar en figuratief, maar ook kleurrijke abstracte dingen: 
“het ontstaat gewoon” zegt Nelly dan… We praten met elkaar in zaal 9 en daar hangt 
een hele serie ‘dikke dames’. Toen had ze dus zó’n periode! De mooiste vind ik een 
dikke dame die op de wc zit. Mensen hadden haar gevraagd hoe ze nou zoiets kon 
schilderen, maar goed, het is iets wat we allemaal heel vaak doen dus super 
herkenbaar! 

Ze had het echt in haar vingers van nature, maar heeft in het verloop van haar leven 
toch wel verschillende cursussen gedaan om diverse dingen preciezer onder de knie 
te krijgen. Eerst in het Vrouwen Trefcentrum bijvoorbeeld, wat toen nog middenin de 
Componistenbuurt lag, tegenover wat nu Beethovenstaete heet. Diverse cursussen 
aquarelleren. En aquarellen hangen er niet eens bij ons, daar zou ze zomaar nog een 
aparte tentoonstelling mee in kunnen richten.  

Gaat ze sowieso doen, met mandala’s van theezakjes, want die maakt ze ook. Mooi 
om te weten dat we haar in de toekomst nog een keer mogen vragen. Naast al dit 
creatieve vindt ze ook nog tijd om vrijwilligerswerk te doen, bij de seniorenverenging 
in De Wingerd op het Schoolpad, daar is ze bestuurslid van. Kortom een zeer bezige 

GALERIE DONDERSTRAAL: 
Nelly Hartingsveld. 
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bij die haar hele huis vol met haar werk heeft gestouwd van de weeromstuit, 
opgeslagen tot achter de verwarmingen aan toe! Zelf is ze dan ook het 
tegenovergestelde van een dikke dame… Integendeel: een zeer geïnspireerd klein 
vrouwtje, maar geef haar de ruimte! We zijn dan ook blij en trots haar dat in de 
Donderie te kunnen aanbieden. En oh ja, sommige dingen zijn niet met penseel 
geschilderd, maar met een bankpasje. Kijk! Ten teken van de ware rijkdom van haar 
werk. Symbolisch dan, zeg maar: KOMT DAT ZIEN! 
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Een kleine vraag aan de lezer. 
Als iemand op of aanmerkingen heeft op het wijkblad !!! 
Zou U dat dan willen sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 

En     NIET !!!!    naar de wijkraad. 
Het wijkblad is zelfstandig en valt niet onder de Wijkraad. 
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A: Een “Super Soepie…” 
Je hebt soep en soep. En je kunt het of niet. Soep MAKEN bedoel ik. Nou en in de 
Ontmoetingsruimte, hebben we tegenwoordig soep… Pffff…GE WEL DIG! Was al heel goed, 
toen ie de eerste tijd samen met Maximina werd gemaakt. In die dure keuken weet u wel. 
Hartstikke top, totdat, u raadt het al, de corona om de hoek kwam kijken… Einde soep. Ik 
meen het is nog wel ’s opgepakt weer na één of andere lockdown, maar op zekere dag, toen 
de Ontmoetingsruimte toch maar openbleef in weerwil van vele andere buurtplekken, bedacht 
Netty, onze hoofd-soep-juf-kok-maestro, dat ze het ook wel zelf kon en wellicht nog wel 
makkelijker, hoefde je b.v. niet steeds met die soepketel de Donderbergweg over te steken. 
Zogezegd zo gedaan en dus hebben we nu alweer al heel lang, elke zes weken geloof ik (of elke 
maand? Ik ben slecht in zulke schema’s) een fantastische soep. Eerst 
was ie gratis voor de vaste klanten, maar nu betalen we een euro, 
zodat we ongemerkt de soepkas spekken (want zeg nou zelf, wàt is 
een euro…) en zij zonder kopzorgen de meest bijzondere soepjes kan 
doen. Haar dochters Nancy en Miriam helpen haar elke keer op 
allerlei manieren. Vorige keer was het uiensoep, met die kaasbroodjes 
die daarin horen te drijven ook al zelf gemaakt en nog bijzonderder ook zelfgemaakte verse 
soepstengels erbij. Als u nou denkt dat ik dit stukje schrijf om de soep juf wat veren in haar 
soepkont te steken…; dat KLOPT helemaal: hulde, hulde, hulde, ik kan het niet genoeg zeggen. 
Gister hadden we tomatensoep en vrienden van mij aten ook mee en waren ook helemaal uit 
het soep-veld geslagen. Hoe kleine dingetjes heel groot kunnen zijn, zeker in deze boze tijden 
waarin alles in de soep dreigt te lopen links en rechts. Zelfs één van de meest trouwe 
Ontmoetingsruimte-bezoekers de oude Harry, die elk week zelf een pan soep maakt, blijft 
ervoor nog even langer en slaat er dus zijn eigen soep voor over… Wil wat zeggen dames en 
heren. Hee Netty, namens iedereen: bedankt! 
 
B: Henni van de Woonkamer. 
Tsja… Eerlijk is eerlijk en ere wie ere toekomt, maar als ik dan zit te schrijven over Netty en 
tòch veren aan het uitdelen ben (en ik kan het weten, want ze zeggen altijd dat ‘waar eten is, 
is Hans’), dan kan ik ècht Henni van de Woonkamer in de Mozartstraat niet overslaan, want die 
doet al ontelbare jaren op deze plek haar geurende (stinkende is een beetje stom in dit 
verband…) best om maaltijden tevoorschijn te toveren, elke twee weken m’n liefje, ga d’r 
maar aan staan. Toegeven, er is wel ’s een dipje in dat gebeuren, maar dat lijkt me menselijk 
als je zo bijna alleen aan het dagelijkse hoofd staat van zo’n heel huis (met de baas Bert 
natuurlijk) en er dan óók nog ‘s bij kookt, hoe graag je dat ook doet en dat ìs zo: ze zegt wel ‘s: 
’voor koken kun je me middenin de nacht wakker maken’. Tegenwoordig doe ze het met 
assistentie van Connie en vroeger met Marleen en dan bedoelen we ook echt vroeger: vele 
jaren voor de corona was daar al tweewekelijks een maaltijd. En ook kokkinnen zijn niet 
eeuwig jong, worden net als u en ik gewoon ouder, slijten wellicht nog harder door de bezige 
bij die ze zijn en ze gààn maar door, zoo ook Henni. Vorige week hadden we zuurkool uit de 
oven, nou mensen om je vingers bij af te likken. Het geheim? Ze gebruikt er appelsap bij. Vraag 
me niet hoe en wanneer en hoeveel scheutjes of wat ook, maar dàt was wel de mop voor een 
super zuurkoolschotel onthulde ze. Henni: hartstikke bedankt namens allemaal die smullen bij 
jou aan tafel!   

DONDERBERGSE CHEFKOKS. 
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C: Remi van het Bosshardthuis.  
Ja lieve mensen, kok nummer drie, wàt een weelde voor één zo’n wijk. Remi doet het nu ook 
alweer een paar jaar denk ik. Op dinsdag soep en op donderdag een hele maaltijd voor een 
klein bedrag. En dat moet allemaal de trap af daar, want Remi kan alleen koken op de eerste 
verdieping van dat Drive in – pand waarin Het Bosshardthuis is gelegen. Met een zeer klein 
budget probeert hij elke week toch weer wat eetbaars op tafel te zetten.  En net als bij Henni 
in de Woonkamer (vergat ik nog te zeggen) altijd met koffie na, bij de prijs inbegrepen. Hij 
moet er steeds voor uit Swalmen komen, want hij woont zelf niet in deze wijk. Ook voor Remi 
geldt, net als voor de andere koks, laten we wel wezen, dat ze het ook doen voor hun eigen 
ziel en zaligheid: ze voelen zich er wel bij om het te doen en het is voor hen DE manier om 
sociaal bezig te zijn, afleiding te hebben, onder de mensen te zijn etc. etc. Maar dan nog. Een 
vriendin Loes en ik hebben ooit in een ver verleden eens gekookt in het Bosshardthuis en nou 
ik zeg het u: één en al stress. Het is best wel een dingetje als je normaal voor alleen jezelf of je 
kleine gezinnetje kookt, opeens mega te moeten opschalen in grote of vele pannen etc. en ook 
nog met dat vermaledijde budget - wat overal aan de orde is – uit te komen. Probeert u het 
eens zou ik zeggen: wij komen allemaal! 
 
D: Monique en haar Maximina-team. 
Ten tijde dat ik dit schrijf, is deze kookplek na de laatste 
lockdown, voor zover ik weet, nog niet opgepakt, maar 
ongetwijfeld zal dat weer spoedig gebeuren en dat is dan ook 
weer een verrukkelijke plek om je inwendige mens te 
versterken. Echt NIVEAU bij hen. Of het nou om Moeder’s 
keuken gaat – een eenvoudiger concept, heel voordelig en 
meer recht toe recht aan zeg maar- of hun Wereldkeuken, 
wat duurder en met echt exquise gerechten: uit de kunst! 
Niet dat het op de andere plaatsen een bende is, verre van dat, maar bij Maximina kun je ècht 
van de vloer eten en de tafelschikkingen van Loes zijn ook altijd zó harmonieus, kleurrijk en 
vrolijk makend: NIETS op aan te merken! Behalve dan, dat ze nog niet zijn herbegonnen dus…  
 
Lieve mensen. Alles komt goed en sorry voor de koks die ik nog niet benoemde: dit voor een 
volgende keer. En oh ja voor de goede orde: we praten hier over niks als V R I J W I L L I G E R S 
hè! Niemand krijgt betaald, iedereen doet het in zijn /haar/hens vrije tijd… 

@Hans 

 

 

 

 

 

 

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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Medio maart startte BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Roermond, aan het 
wijkgericht onderhoud in de Kastelenbuurt. 
De gehele Kastelenbuurt wordt vanaf de Koninginnelaan, tot aan de Oranjelaan verbeterd. Dit 
houdt in dat onder andere de toplaag asfalt wordt vervangen, trottoirs worden vernieuwd en 
waar nodig straatwerk hersteld. Op enkele locaties wordt ook onderhoud aan de riolering 
uitgevoerd en worden groenvoorzieningen verbeterd. Het project heeft een doorlooptijd van 
ca. 1 jaar. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat er achtereenvolgens, steeds 
in een deel van de wijk gewerkt wordt. Om de groenwaarde en beeldkwaliteit van de 
Kastelenbuurt te verbeteren worden nieuwe bomen geplant, met goede ondergrondse 
voorzieningen waardoor deze kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Hiervoor dienen 
eerst voornamelijk bomen, van slechte kwaliteit te worden gekapt.  
De tijdsplanning van dit project is van 01-03-2021 t/m 30-04-2022. 
 
Hoe staat het verder met de ontwikkelingen binnen de Kastelenbuurt? 
Victor Cillekens, lid van het Bewoners Overleg Kastelenbuurt 2.0 neemt ons mee in de geschiedenis en 
verduidelijkt de hedendaagse situatie: 
''Rond 2006 was bewonersparticipatie een hot item. Vanuit de gemeente was voor de Donderberg al 
subsidie aangevraagd en Bureau Kompanen werd getipt voor de uitvoering. De hoogte van de subsidie was 
gebonden, aan het totaal aantal bewoners.  
De bewoners van de Kastelenbuurt hadden toch wel wat op- en aanmerkingen over de totale directe 
omgeving (De Donderie, het winkelcentrum, de oude Bibliotheek en de dansschool). Dit deel van de wijk 
was niet als hot-spot voor de andere buurten meegenomen. Dit gebied lag toch immers niet in 1 van de 3 
andere buurten. Een kerngroep van een 4-tal mensen hebben zich verenigd en de Initiatiefgroep 
Kastelenbuurt opgericht. Ze zijn aan de slag gegaan met een zelfscan, van sterke- en zwakke punten, 
specifiek van de Kastelenbuurt. Vervolgens werd er een enquête uitgezet onder de bewoners en 
aangeboden aan B&W, de Gemeenteraad, de Wijkraad, de politie en ondernemers in en rond het oude 
Winkelcentrum''.  

 
Cillekens vervolgt: ''In de loop der tijd groeide dit initiatief uit, naar een meer volwassen 
overlegvorm, met de bewoners om zaken als het wel en wee uit te wisselen en te kijken, waar 
initiatieven genomen moesten worden, om binnen de Kastelenbuurt, aanzet te geven tot 
behoud van het goede en het verbeteren van het minder goede. 
Er werd een officieel bestuur gevormd en regelmatig avonden georganiseerd met de 
bewoners.  
Na een aantal jaren nam het animo, om deze avonden te bezoeken af. 
Er werd veel gepraat, maar de deelnemers hadden het gevoel, dat er te weinig gebeurde. Om 
het overleg nieuw leven in te blazen, werd op 3 augustus 2016 besloten, om het 
bewonersoverleg in een nieuw jasje te steken en eens in de zes weken met het bestuur te 
vergaderen. Zo werd BO-2.0 geboren. (Bewoners Overleg Kastelenbuurt 2.0)'' 
Van de bestuursleden van het eerste uur, zit nu nog Wim Carelse in het bestuur. 
De overige bestuursleden zijn: Victor Cillekens, Roy Lamers, Adri Leissner en Jolanda Lemmens. 
 
 
 

Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt dit jaar afgerond 
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Het doel van BO-2.0 is meer gestructureerd te werk te gaan: 

• Organiseren van ontmoetingsavonden om te luisteren, naar wat er leeft onder de bewoners en 
de voortgang te bespreken van diverse projecten. 
• Het uitgeven van een nieuwsbrief, die op alle adressen van de Kastelenbuurt bezorgd wordt. 
• Het verzamelen van e-mailadressen, om de bewoners nog sneller te informeren. 
• Intensiveren van de contacten met de Wijkraad, Wel.kom, wijkagenten, wijkboa's en de 
gemeente. 
''Jammer dat frequente functiewisselingen en andere prioriteitstellingen, deze processen sterk 
negatief beïnvloed hebben. Niet alleen in de verschillende buurten, maar ook als geheel'' zegt Victor. 
 

Wat hebben jullie de afgelopen jaren, kunnen bereiken voor de Kastelenbuurt? 
Deelname in de diverse werkgroepen en de klankbordgroepen WOP 1,2. Jammer dat bij de uiteindelijke 
planvorming meerdere politieke beslissingen doorslaggevend zijn geweest, welke nog steeds een negatief 
effect hebben, rondom het winkelcentrum en andere buurten. 
De informatie naar de bewoners is verbeterd door: 

• Het uitgeven van een Nieuwsbrief over relevante zaken. 
• Bewoners informeren via het opgebouwde e-mailbestand. 
• Het opzetten van een facebook pagina; https://www.facebook.com/Kastelenbuurtroermond   

 

Vanaf 2009 tot en met 2017 heeft het bestuur zich ingezet om het achterstallig onderhoud van 
de Kastelenbuurt, onder de aandacht van de gemeente en de politiek te brengen. Dit heeft 
geresulteerd dat er in 2020 in de Raad besloten is, om de Kastelenbuurt voor 5,2 miljoen euro 
op te knappen. De bestuursleden hebben zitting genomen in de klankbordgroep en zo veel 
inbreng gehad in de uitvoering van het wijkgericht onderhoud dat tot uitvoering is gekomen in 
2021 en afgerond zal worden in 2022. 
 

Wat zijn de plannen voor dit jaar en de verdere toekomstplannen? 
''Door de Coronapandemie zijn diverse zaken blijven liggen, omdat het niet mogelijk was bij elkaar te 
komen. Nu de maatregelen zijn afgeschaald, zal het bestuur op korte termijn bij elkaar komen om de 
draad weer op te pakken en de toekomstplannen verder uit te werken. 
In ieder geval bestaat de behoefte bij veel bewoners om elkaar vaker in een ongedwongen sfeer te 
ontmoeten en kan het bestuur ophalen wat er leeft en waar behoefte aan is. We mogen niet vergeten, dat 
de wijk zich duidelijk aan het verjongen is en regelmatig nieuwe bewoners mag verwelkomen. Daarnaast 
zal er een evaluatie met de bewoners plaats vinden, als het wijkgericht onderhoud dit jaar is afgerond'' 
zegt het lid van het Bewoners Overleg Kastelenbuurt tot slot. 
 
 

 

 



11
11 

 

 
Het doel van BO-2.0 is meer gestructureerd te werk te gaan: 

• Organiseren van ontmoetingsavonden om te luisteren, naar wat er leeft onder de bewoners en 
de voortgang te bespreken van diverse projecten. 
• Het uitgeven van een nieuwsbrief, die op alle adressen van de Kastelenbuurt bezorgd wordt. 
• Het verzamelen van e-mailadressen, om de bewoners nog sneller te informeren. 
• Intensiveren van de contacten met de Wijkraad, Wel.kom, wijkagenten, wijkboa's en de 
gemeente. 
''Jammer dat frequente functiewisselingen en andere prioriteitstellingen, deze processen sterk 
negatief beïnvloed hebben. Niet alleen in de verschillende buurten, maar ook als geheel'' zegt Victor. 
 

Wat hebben jullie de afgelopen jaren, kunnen bereiken voor de Kastelenbuurt? 
Deelname in de diverse werkgroepen en de klankbordgroepen WOP 1,2. Jammer dat bij de uiteindelijke 
planvorming meerdere politieke beslissingen doorslaggevend zijn geweest, welke nog steeds een negatief 
effect hebben, rondom het winkelcentrum en andere buurten. 
De informatie naar de bewoners is verbeterd door: 

• Het uitgeven van een Nieuwsbrief over relevante zaken. 
• Bewoners informeren via het opgebouwde e-mailbestand. 
• Het opzetten van een facebook pagina; https://www.facebook.com/Kastelenbuurtroermond   

 

Vanaf 2009 tot en met 2017 heeft het bestuur zich ingezet om het achterstallig onderhoud van 
de Kastelenbuurt, onder de aandacht van de gemeente en de politiek te brengen. Dit heeft 
geresulteerd dat er in 2020 in de Raad besloten is, om de Kastelenbuurt voor 5,2 miljoen euro 
op te knappen. De bestuursleden hebben zitting genomen in de klankbordgroep en zo veel 
inbreng gehad in de uitvoering van het wijkgericht onderhoud dat tot uitvoering is gekomen in 
2021 en afgerond zal worden in 2022. 
 

Wat zijn de plannen voor dit jaar en de verdere toekomstplannen? 
''Door de Coronapandemie zijn diverse zaken blijven liggen, omdat het niet mogelijk was bij elkaar te 
komen. Nu de maatregelen zijn afgeschaald, zal het bestuur op korte termijn bij elkaar komen om de 
draad weer op te pakken en de toekomstplannen verder uit te werken. 
In ieder geval bestaat de behoefte bij veel bewoners om elkaar vaker in een ongedwongen sfeer te 
ontmoeten en kan het bestuur ophalen wat er leeft en waar behoefte aan is. We mogen niet vergeten, dat 
de wijk zich duidelijk aan het verjongen is en regelmatig nieuwe bewoners mag verwelkomen. Daarnaast 
zal er een evaluatie met de bewoners plaats vinden, als het wijkgericht onderhoud dit jaar is afgerond'' 
zegt het lid van het Bewoners Overleg Kastelenbuurt tot slot. 
 
 

 

 



1212 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Vrijwilliger gezocht !!!!! 

Wil jij iemand helpen of kun je 
hulp gebruiken ……. 

Neem dan contact op met de 
WZB     

woonzorgbrigade@gmail.com 

Je kunt ook tussen 10 en 15 uur 
langskomen in zaal 6 Donderie. 

Groetjes Diana 
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Wil jij iemand helpen of kun je 
hulp gebruiken ……. 

Neem dan contact op met de 
WZB     

woonzorgbrigade@gmail.com 

Je kunt ook tussen 10 en 15 uur 
langskomen in zaal 6 Donderie. 

Groetjes Diana 

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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Tijdens de Koningsmarkt op woensdag 
27 april is er op de parkeerplaats bij 
het winkelcentrum een plek voor het 
Theehuisje. Maak deze dag kennis met 
de vrijwilligers en medewerkers van 
dit Theehuisje. Kom een lekkere kop 
thee drinken en hoor meer over het 
Theehuisje en over de wijkontwik-
kelingsplannen voor de Donderberg. 

We hebben op het foodplein een 
gezellige hoek ingericht, waar ook 
kinderen kunnen knutselen. De kids 
kunnen zelf fruit in verschillende 
vormpjes snijden. Hoe leuk is dat?
Tijdens een kop thee gaan we graag in 
gesprek met je over de plannen met 

een buurtonderneming. Het Theehuisje 
is de eerste zichtbare stap van de 
buurtonderneming met de naam 
D’onderneming. Dit wordt een onder-
neming van en voor de buurt en krijgt 
de komende jaren steeds verdere  
invulling. In het Theehuisje on tour 
nemen we je graag mee in deze 
plannen.

Tijdens de Koningsmarkt op 27 april

Kom kennis maken 
met het Theehuisje

De Koningsmarkt wordt gehouden 
op woensdag 27 april in en rond 
het centrum van de Donderberg. 
De markt start om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Zien we 
jou dan?



15

Tijdens de Koningsmarkt op woensdag 
27 april is er op de parkeerplaats bij 
het winkelcentrum een plek voor het 
Theehuisje. Maak deze dag kennis met 
de vrijwilligers en medewerkers van 
dit Theehuisje. Kom een lekkere kop 
thee drinken en hoor meer over het 
Theehuisje en over de wijkontwik-
kelingsplannen voor de Donderberg. 

We hebben op het foodplein een 
gezellige hoek ingericht, waar ook 
kinderen kunnen knutselen. De kids 
kunnen zelf fruit in verschillende 
vormpjes snijden. Hoe leuk is dat?
Tijdens een kop thee gaan we graag in 
gesprek met je over de plannen met 

een buurtonderneming. Het Theehuisje 
is de eerste zichtbare stap van de 
buurtonderneming met de naam 
D’onderneming. Dit wordt een onder-
neming van en voor de buurt en krijgt 
de komende jaren steeds verdere  
invulling. In het Theehuisje on tour 
nemen we je graag mee in deze 
plannen.

Tijdens de Koningsmarkt op 27 april

Kom kennis maken 
met het Theehuisje

De Koningsmarkt wordt gehouden 
op woensdag 27 april in en rond 
het centrum van de Donderberg. 
De markt start om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Zien we 
jou dan?

Het Theehuisje in de Donderie is 
een plek waar iedereen kan 
binnenlopen om een kop thee te 
drinken. Wanneer je een vraag hebt, 
dan kunnen de vrijwilligers en 
medewerkers van het Theehuisje 
je verder helpen en ondersteunen. 
Het Theehuisje is een plek waar 
ontmoeten centraal staat. Er worden 
ook activiteiten en workshops 
gehouden over thema’s die spelen in 
de wijk. Verder is er een kinderhoek 
waar kinderen kunnen spelen, terwijl 
hun vader of moeder een gesprekje 
kan voeren. 

Tülay Arslan is één van de stuwende 
krachten achter dit nieuwe initiatief en 
is als professional verbonden aan het 
Theehuisje. “Ik ken de Donderberg 
goed omdat ik er ruim 43 jaar woon. 

Ik ben en was actief bij vele projecten 
en initiatieven in de wijk. Sinds kort 
neem ik waar voor Zakia die met 
zwangerschapsverlof is. We gaan hier 
de komende tijd activiteiten en work-
shops houden. Daarbij kun je denken 
aan onderwerpen als positieve 
manieren van opvoeding en positieve 
gezondheid. Iedereen mag deelnemen 
aan de activiteiten en workshops.

Welkom in het Theehuisje

Nieuwsgierig? Loop gerust een 
keer binnen. Het Theehuisje is 
elke dinsdagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur en vrijdagmorgen 
van 9.00 tot 12.00 uur open. 
Je vindt het Theehuisje in de 
Donderie in de ruimte direct 
naast de beheerder.

De vrijwilligers van het Theehuisje. Vlnr Marlene, Kaddy, Priscilla en Tülay. 
Roza staat niet op de foto.
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Longfonds zoekt 
collectanten in Roermond 

Van 16 t/m 21 mei 2022 gaan 
collectanten weer met de collectebus 
op pad voor Longfonds. Wil jij een paar 
uurtjes meehelpen in jouw gemeente? 
Naast de collecte aan de deur, kun je 
ook online collecteren.  
Dat is makkelijk, snel én veilig.  
Met het geld dat al onze collectanten 
ophalen, kan Longfonds baanbrekend 
onderzoek naar longziekten mogelijk 
maken. Zo werken we samen aan een 
wereld waarin iedereen vrij kan 
ademen. 
 
Mag Longfonds dit jaar ook op jou 
rekenen?  
Kijk voor meer informatie over de 
collecte op longfonds.nl/collecte en 
geef je op. 
 
Over Longfonds  
 
Ademhalen. Het lijkt zo gewoon, maar 
voor 1,2 miljoen mensen met een 
longziekte in Nederland is vrij ademen 
niet vanzelfsprekend. Het is onze 
missie om longziekten de wereld uit te 
helpen.  
Longfonds wil bijdragen aan een 
gezonder en gelukkiger leven voor 
mensen met een longziekte.  
Daarom jagen we wetenschappelijke 
doorbraken aan en zetten we ons in 
voor gezonde lucht én de beste zorg. 
Daar kan jij bij helpen!  
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Het was ergens in een groot land, in een stad of nee toch, een drukke plek in een oerwoud, ter 
gelegenheid van een feest of zo. Niet precies te duiden. 
Maar dat hoefde ook niet… 
Plotseling hoorde je getrompetter, of je verbeeldde het je maar? Jawel…, daar klonk het 
alweer! Er was ook een enorm doordringende damp, een zware geur, als van hele grote dieren 
of zo, te midden van alle drukte, die toch ook een oerwoud was…. En daar was het weer: luid 
getrompetter… Dan: een hoop gekraak en gestamp en de grond trilde. Niet onrustig, maar 
heel zeker, je voelde het, als van iets wat voort marcheerde of zo… En ook een 
allesdoordringende geur, als van grote wilde dieren… Mens, wat was dat? Geen paniek of zo, 
eerder ontzag voor wat ging komen. En toen ….. toen was er die schittering tussen de bomen, 
een gouden schittering en het kwam steeds dichterbij… Mensen verdrongen zich, als om niks 
te missen van wat ging komen… Even later… zagen we 
ze: olifanten, reusachtige gouden olifanten, in een 
grote groep in een lange rij, zich voortbewegend door 
het bos, of waren het toch straten? En rondom ook 
allerlei dieren die al even nieuwsgierig aan kwamen 
kijken en vogels vlogen er luid kwetterend en 
opgewonden roepend overheen… Ze waren helemaal 
van goud: reusachtige gouden olifanten die volkomen 
beheerst en zeker in de richting van een soort tempel 
liepen. Jonkies waren er ook bij en helemaal vooraan 
een reusachtig mannetje…. Oh God, wat was dit .. ? 
We stonden allemaal aan de grond genageld, terwijl ze 
rustig, dampend, af en toe trompetterend, zwaar 
ademend, voorbij sjokten. Maar dat was het woord 
niet, het was van een natuurlijke statigheid en ook dat 
goud was volkomen normaal, alsof olifanten eigenlijk 
altijd van goud waren… Zo gingen ze voorbij. Hoelang 
duurde het? Niemand wist het. Iedereen bleef in verbijstering achter. Alsof we iets heel 
bijzonders hadden meegemaakt. Wat ALSOF! Het WAS ook heel bijzonder! Alsof de aarde zelf 
een boodschap gaf, zo van, wàt er ook ging gebeuren, hoe erg het nog zou worden op en met 
de aarde, met allerlei ziektes en dat milieu dat helemaal fout ging en overal honger en 
vluchtelingen en dreigende oorlogen, alsof de aarde een boodschap gaf met deze gouden 
dieren: maak je geen zorgen, waar het ècht om gaat is onverwoestbaar en zal altijd 
overwinnen en blijven, op deze aarde of een andere, nu of ooit….  
Vogels bleven nog lang cirkelen boven deze plek en er hing een merkwaardige stilte tussen de 
bomen. Of was het tòch in een stad en tussen de mensen? Het was niet van belang. Dat 
gouden spoor dat ze trokken, daar ging het om. En het was alsof er iets heel dankbaars in de 
lucht hing. Onzegbaar verder.  
Maar meer hoefde ook niet…. 

@Hans 
 
 

Een droom… 
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Het verhaal dat ik ga vertellen speelt in de tweede wereldoorlog. Dat ik er nu 
weer aan moest denken heeft - logisch natuurlijk - te maken met de oorlog 
die nu woedt in Oekraïne. Elke avond tijdens het televisiejournaal die 
vreselijke, vaak hartverscheurende beelden. De miljoenen vluchtelingen, de 
gebombardeerde steden; waarom in Godsnaam denk ik dan. 
Meer macht, meer bezit, landjeveroveren, totaal zinloos en dat alles komt uit 
het gestoorde brein van één man. Mensen uit Oekraïne worden door (bijna) 
de hele wereld op handen gedragen en terecht natuurlijk. 
Maar het merendeel van de Russen is ook volledig onschuldig aan deze ramp. 
Toch is er onbegrip van de westerlingen tegenover de Russen, vijandigheid 
zelfs. Zoals er decennialang vijandigheid was ten opzichte van de Duitsers wat 
wel begrijpelijk is, maar echt niet altijd terecht. 
Er is zo weinig dat we als individu hiertegen kunnen doen, we kunnen 
deelnemen aan vredesdemonstraties, we kunnen binnen onze eigen 
omgeving de vrede bewaren. Maar ook moeten we proberen 
ongenuanceerde vooroordelen de kop in te drukken. 
 

Met name van mijn vader heb ik geleerd dat je nooit alle mensen over één 
kam mag scheren, hij vertelde dan het verhaal van die twee Joodse kinderen. 
Mijn vader woonde in een klein dorp in Noord-Limburg op een grote 
boerderij. Gedurende de hele oorlog waren er op de boerderij Joodse 
kinderen ondergedoken. 
Op een kwade dag hoorden ze dat de boerderij door de Duitsers in de gaten 
werd gehouden, iemand had hen verraden. Diezelfde avond moesten de 

kinderen dus overgebracht worden 
naar een ander onderduikadres. 
Paard en wagen werden uit de 
schuur gehaald, de kinderen in de 
kar gelegd, daarover enkele zakken 
met haver en over het geheel werd 
een zeil gespannen. Mijn vader liep 
opzij van de wagen en lette erop dat 
het zeil goed bleef liggen, zijn broer 
mende het paard. 

 

Oorlog 
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Zo gingen ze op weg, het was laat in de avond en volledig donker, maar toch, 
waar ze al bang voor waren gebeurde; ze werden aangehouden door Duitse 
soldaten. 
“Halt” riepen ze en beschenen met felle lampen het hele tafereel “was 
machen sie so spät?” 
Ze vertelden dat ze haver moesten brengen naar een naburige boerderij en 
de hele dag zo hard gewerkt hadden dat ze nu, zo laat, hier pas tijd voor 
hadden. Het klonk natuurlijk niet erg geloofwaardig; de soldaten haalden het 
zeil van de kar en beschenen alles met die felle lampen, gelukkig waren 
alleen de zakken met haver te zien. Net toen mijn vader het zeil weer op 
wilde spannen schoof een soldaat de zakken opzij, mijn vader verstarde, 
werd krijtwit van kou en angst.  

Twee paar grote, doodsbange ogen uit magere kindergezichtjes keken op 
naar de soldaat. Het duurde slechts enkele momenten maar voor mijn vader 
leek het een eeuwigheid, de spanning was ondraaglijk. Toen schreeuwde de 
soldaat “nichts zu sehen, schnell weiter fahren, schnell, schnell!” 
De Joodse kinderen hebben de oorlog overleefd, ondergebracht in de 
naburige boerderij. 
“Nou hoop ik maar” zo eindigde vader altijd zijn verhaal “nou hoop ik maar 
dat die Duitse jongen het ook heeft overleefd.”  
 

© Willie de Kubber-Verheijden 
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Hallo allemaal, 
 
De Corona-tijd is voorbij, we kunnen weer van alles gaan doen. 
 
Tekenclub ‘Le Crayon’ is ook weer gestart met tekenen, schilderen en hout 
inbranden. 
De deelnemers zijn heel enthousiast. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. 
 
Onze activiteit is op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur in jongerencentrum 
‘Gotcha’ aan de Olieslagerstraat te Roermond. De kosten zijn € 1,- per avond. 
Materialen zijn aanwezig. 
 
U hoeft niet goed te kunnen tekenen, dat kunt u bij ons leren! 
Indien u 18 jaar of ouder bent en graag aan wilt sluiten bij onze tekenclub, bent u van 
harte welkom. De kennismaking les is gratis. 
 
Chris Dahmen 
Tekenleraar ‘ Le Crayon’ 
Tel. 0625241392 of 0475-327695 
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Eerstvolgende Alzheimer Café:  
maandag 

4 april 2022 
19:30 uur   
in de Graasj,  
Knevelsgraafstraat 21       
6041 GP Roermond 
Zaal open: 19:00 uur  

Gratis entree. 
Aanmelding niet nodig. 

Informatie:  
0475-327432 of 
gebruik onderstaand 
mailadres    

Alzheimerroermond
@icloud.com  

 

 

 
 
 
 

De meerwaarde van dagbesteding 
en opvang bij dementie. 
Door Monique Cox, Huis van Welzijn. 

De afgelopen twee coronajaren liepen mensen met 
dementie gevaar om eenzamer en stressvoller te 
worden. De dagelijkse structuur kan gemakkelijk 
verworden tot een onaangename sleur, waarin naasten 
niet de mogelijkheid krijgen hun accu op te laden. Er is 
dan groot gevaar voor psychische problemen bij die 
mantelzorger. 

Wat doet de dagbesteding en alle andere 
ondersteuning om juist nu er te zijn voor de persoon 
met dementie en de omgeving?  
Het Huis van Welzijn heeft door de jaren heen een 
unieke plek ingenomen in het netwerk van 
voorzieningen voor mensen met onder andere 
dementie. Zij hopen er in te slagen de mens met 
dementie centraal te stellen. De relatie van 
hulpverlener en zorgvrager wordt in hun berichtgeving 
gekenmerkt door vertrouwen, intimiteit, passie, 
aandacht en bezieling. Hoe dat precies uitpakt gaat het 
Alzheimer Café onderzoeken tijdens een interview van 
Fiet Engelen, kaderlid van het Alzheimer Café met 
Monique Cox van het Huis van de Zorg. 

Vanuit welke visie bied je meerwaarde? 

Het Alzheimer Café vindt plaats in de Graasj Roermond. 
Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast 
de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij.  

U bent van harte welkom. De toegang is 
gratis en aanmelding is niet meer nodig. 

 

Persbericht 
Alzheimer Café Roermond 
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Actief Roermond organiseert gratis 
deskundigheid bevorderende 
bijeenkomsten voor vrijwilligers en 

maatschappelijke-en vrijwilligersorganisatie. Uitgebreide informatie over 
deze bijeenkomsten is te vinden op onze website www.actiefroermond.nl.  
Aanmelden kan gemakkelijk via de website of stuur een mailtje naar 
info@actiefroermond.nl o.v.v. je naam, tel. nr.  
en de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. 

Agenda 1e helft 2022 

Ontdek je vrijwilligerskracht. 
Denk je erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen, maar weet niet 
zo goed of het wel iets voor je is? En wat voor type vrijwilliger ben je 
eigenlijk? Samen ontdekken wat bij je past. 

11-4-2022 

Optimaal gebruik maken van de website van Actief Roermond. 
We beantwoorden vragen over de verschillende functies van de 
website en worden je tips en tools aangereikt. 

19-4-2022 

Workshop Social Media. 
Sociale media is inmiddels niet meer weg te denken. Maar hoe blijft 
het leuk en makkelijk voor jou als beheerder met die toch al drukke 
agenda. 

16-5-2022 

Fondsenwerving, van plan naar poen. 
In deze bijeenkomst krijg je een overzicht van mogelijkheden om 
financiële en materiële middelen te verwerven.  

23-5-2022 

Inspiratiebijeenkomst "Opzetten van een Vrijwilligersbeleid". 
Als je wilt dat vrijwilligers met plezier bij jouw organisatie aan de 
slag blijven, is het belangrijk dat jouw vrijwilligersbeleid op orde is. 

7-6-2022 

Wervende vacatureteksten schrijven. 
Vrijwilliger gezocht. Dat kan toch ook anders? Tijdens deze 
workshop ga je samen met andere deelnemers direct aan de slag. 

20-6-2022 
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                              en 

Een nieuwe naam, maar met dezelfde hulp en ondersteuning! 

De Wegwijzer blijft u ondersteunen en adviseren op het gebied van wonen, 
zorg, werk en inkomen. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wegwijzer verder onder 
de naam vijf. Een nieuw begrip in de gemeente Roermond. 

De medewerkers van de WegWijZer staan nog steeds voor u klaar op de al 
bekende locaties, en in de loop van het jaar, zullen er nog meer locaties 
bijkomen waar u met u vragen terecht kunt. Zodra dit bekend is, gaan we u 
hierover verder informeren. 

Onze inloopspreekuren zijn op de volgende tijden en adressen: 

 9.00-12.00 13.30-16.30 14.30-17.00 
Maandag  Donderberg  
Dinsdag  Bredeweg  
Woensdag    
Donderdag  Donderberg Kemp 
Vrijdag     

 

Naast onze inloopspreekuren kunt u ook contact met ons opnemen voor het 
maken van een afspraak op een van de volgende locaties: 
Donderberg: Donderbergweg 47 (de Donderie) 
Bredeweg: Bredeweg 239 D (Algemeen maatschappelijk werk) 
Kemp: Javastraat 31 ( 't Trefpunt) 
 
De WegWijZer is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via  
0475 345135 of via mail info@wegwijzerroermond.nl 
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Schoolzuivel op Basisschool De Kasteeltuin.  

Basisschool De Kasteeltuin neemt sinds februari 2022 deel aan de pilot Schoolzuivel. 

Dit houdt in dat de leerlingen een aantal dagen in de week een zuivelproduct 
aangeboden krijgen zoals melk, yoghurt of het voor de meeste leerlingen iets minder 
bekende karnemelk. Er wordt volop gesmuld van deze zuivel door de leerlingen, 
zeker wanneer de yoghurt met bijvoorbeeld het schoolfruit gecombineerd kan 
worden.  

Bij de pilot Schoolzuivel hoort ook een lesprogramma dat binnen de groepen 
aangeboden wordt. Van een prentenboek in de onderbouw tot een werkboekje in de 
bovenbouw. Zo draagt Basisschool De Kasteeltuin bij aan de kennis over het belang 
van zuivel binnen gezond en gevarieerd eetpatroon.  

 

  

 

 

 
Landelijke Opschoon dag 2022 basisschool de Kasteeltuin. 
 

Op zaterdag 19 maart was de Landelijke Opschoon dag 2022. De Landelijke 
Opschoon dag is er om te laten zien dat afval niet op straat thuishoort en dat iedere 
actie telt. 
Ook wij van basisschool de Kasteeltuin vinden dit belangrijk. Groep 8B heeft daarom 
op vrijdag 18 maart de straten rond de school opgeruimd. De kinderen hebben veel 
rommel gevonden, variërend van kleine papiertjes tot lege blikjes en zelfs een 
pizzadoos. Dit met als resultaat twee grote vuilniszakken vol met afval. 
 

Samen houden wij onze buurt schoon! 
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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: 13.30-16.30Di-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 
April 
Do 7 PMD 
Do 14 Rest/GFT 
Do 14 PMD 
Do 21 PMD 
Do 28 Rest/GFT 
Do 28 PMD 
VR 29 Oud Papier 
Mei 
Do 5 PMD 
Do 12 Rest/GFT 
Do 12 PMD 
Do 19 PMD 
Vrij 27 Oud Papier 
Za 28 Rest/GFT 
Za 28 PMD 

Volgende uitgave is  Juni 
Kopij inleveren t/m   15 Mei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
 

WzB Burenhulp (Donderie)  
Elke donderdag van 10:00 t/m 15:00 uur    
Tel: 06-57348964 van 10:00 t/m 12:00   
 
  
  
  
. 
  

Wonen Limburg 
Bezoekadres: Willem II Singel 25, 
Roermond Ma–vr van 8.30 – 17.00 
Postadres: Postbus 1254, 6040 KG 
Roermond of post@wonenlimburg.nl 
Tel: 088-385 0800   
(ma–vr van 8.30 – 17.00 uur)  
 

Wonen Zuid 
Buitenop 9 - 6041 LA Roermond  
(ma-vr 8:30-14:00 daarna alleen op 
afspraak) Tel. 088-6653653  
(Ma-vr 8:30-17:00 uur) 
E-mail: info@wonen-zuid.nl 
Website: wonen-zuid.nl 
 

Woonkamer van de 
Componistenbuurt 
Mozartstraat 117 – 6044 RH 
Roermond 
Tel:0475-212567 
www.woonkamervandebuurt.nl 
E-mail: woonkamervdbuurt@ziggo.nl 
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Oplossing was: Spartaans 
Winnaar vorige uitgave:  Herman Wijnoogst    gefeliciteerd. 
  
Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 

 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 
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