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Ons wijkblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie. 

Lieve mensen, 

Ons wijkblad bestaat al heel 
lang maar zonder 
adverteerders of sponsors 
kunnen wij niet. 

 

Dus nogmaals een oproep. 

 

Meld U aan als 
adverteerder of 
als sponsor. 
 

Wij hebben U hard nodig. 
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De wijkraad 

De wijkraad … 

Zelf noemen we het al een tijd 
de Coöperatie. 

Waarom, omdat we vinden dat 
we er moeten zijn voor al onze 

creatieve bewoners. 

Zo hebben wij een secretaris en 
een penningmeester. 

Waarom zou U als bestuur daar 
dan geen gebruik van maken. 

Wil U iets beginnen als 
burgerinitiatief, dan vraag een 

gesprek aan bij de wijkraad 
misschien kunnen wij jullie 

helpen met de opstart of met 
mensen die jullie op weg 

helpen. 

 

Samen staan we sterk!!!! 
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Afgelopen zaterdag 14 mei was de eerste SoepZaterdag van het seizoen in 
de Donderse Moestuin. Met de picknick tafels aan elkaar geschoven zaten 
de tuinders gezellig kletsend bij elkaar om zelfgemaakte soep te proeven. 
Heerlijk met selderij en koriander uit eigen zaad opgekweekt! Een van onze 
tuinders was al zover om kruiden te oogsten. Het was een verrukkelijk 
soepje en de sfeer is voor herhaling vatbaar.  
Over een paar maanden kunnen de groenten uit eigen 
kweek worden gebruikt voor de soep. Maar tot die tijd 
moeten we nog heel wat water geven. 
 
 

 

 

  

 

Het zal niemand zijn ontgaan dat het een wilde tuin is vóór de Donderse Moestuin. Het 
stuk grond is geadopteerd bij de gemeente en wordt bewerkt door werkgroep Het 
Veldboeket.  
Nu de lente vordert, en het zonnetje flink schijnt ontspringen de kruiden en 
veldbloemen volop. Onkruid bestaat niet, daarom staat onze schoffel en hark achter 
slot en grendel. Laat maar eens gebeuren, en verbaas je wat zoal opkomt. Leuk, ook 
voor kinderen om op te zoeken hoe de plantjes heten. Voor de passanten een lust voor 
het oog en insecten varen er wel bij.  
 

Geniet u ervan als u voorbijkomt? 
Laat u uw hondje er niet in plassen of poepen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

SoepZaterdag 
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Schoonmaakactie Vliegeniersbuurt 2022 

Op zaterdag 19 maart hebben we in de Vliegeniersbuurt meegedaan aan 
de landelijke Opschoonactie. 
Een zevental bewoners hadden zich om 10 uur verzameld bij het Gotcha 
gebouw. 

De geleende materialen van de Gemeente (grijpers, handschoenen en ringen met 
zakken) werden uitgedeeld en iedere deelnemer kreeg 
voor de veiligheid een hesje. Het verdelen in drie groepen 
was snel gemaakt waarna iedere groep een plattegrond 
kreeg waarop de route stond die gelopen zou worden. 
Ieder groep heeft ruim een uur gelopen, waarna we 
terugkwamen bij Gotcha en we het opgehaalde zwerfvuil 
verzamelden. In totaal hebben we 10 zakken zwerfvuil 
verzameld. Hierna hebben we allen een heerlijke kopje 
koffiegedronken met een stuk Limburgse vlaai geschonken door de Gemeente als 
beloning voor onze actie. 
 

Voldaan keerden we weer rond 12 uur terug naar huis. 
Iedereen bedankt voor z’n inzet en hopelijk kunnen we komend jaar weer zo’n actie 
doen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Ik zou wel ’s willen weten of wij dat hier ook doen, 
Zo’n familie welkom heten in je huis, want met goed fatsoen, 
Kunnen we de wereld niet meer redden en voor je ’t weet zitten we zònder gas; 
Dan kunnen we elkaar alleen maar eraan herinneren, hoe goed het hier ooit was. 
 

Dan moeten we misschien ook vluchten, net als toen naar Canada, 
Oh nee dat heette toen emigreren of naar Australië, je oom achterna; 
Oekraïne is zoveel meer dichtbij, in je achtertuin bij wijze van, 
Niks andere kant van de wereld, wat dacht jij eigenlijk dan? 
 

Ik geloof nooit dat wij dat hier bieden, dat onderdak dat zo nodig is, 
Afgestompt als we zijn door al die nationaliteiten, 96, dat is niet mis: 
Of waren het er 123, iedereen roept eigenlijk maar wat, 
Op welke D’berg site je ook je licht op steekt…, het zijn er in elk geval zat. 
 

Wij komen niet verder dan de Poolse winkel, wat de Balkan betreft bovendien, 
Hoort u het verschil tussen Fins, Russisch of Oekraïens? Dat wil ik nog wel ’s zien; 
Maar wat doet het er toe lieve mensen, echt iedereen doet wat ie kan: 
Zelfs de vijand meent dat ie het goed doet, neem dat nou maar van mij an. 
 

Wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Dat het vreselijk is en je staat machteloos, 
Oh zeker we blijven positief dat is het enigste, waar je tòch steeds weer voor koos; 
Ook al toen met die corona, waarvan we al dachten dat het erg was, wat moesten we 
doen? 
Maar zo’n oorlog bij ons in de buurt, de bommen vallen, bij wijze van, nèt achter je in 
het plantsoen…. 
 

Lieve mensen, een feit is, ons hart klopt nog steeds, net zoals het altijd heeft 
geslagen; 
De jaren rijgen zich gewoon aaneen en we hebben nog steeds niks te klagen: 
Hoe erg ook en hoe hopeloos en duister en vol pijn, er lijkt nooit een eind aan te 
komen, 
Maar het werd gewoon lente, alsof er niks was gebeurd en het blad is weer groen, 
aan de bomen… 
 
 
 
 
 
 
 

@ Hans 

Donderbergers en Oekraïners … 
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INFORMATIE OF VERHUUR: 
 

Danny Thuyns : tel. 06-28669882 
Jan Koolen  : tel. 06-10792907 
Hub Hellebrand     : tel. 06-24277952 
 

Afmeting aanhanger 2.57x1.32x1.50 laadgewicht max. 500 kg. 
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www.drukkerij-koenen.nl

Schaapweg 22 • Vlodrop • T. 0475 - 406 406

Het adres voor UW
geboortekaartje
Wij staan bekend om onze goede service
Grote keuze, goedkoop en snelle levering
Vraag naar de mogelijkheden
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Het Alzheimer Café Rermond bestaat 20 jaar! 

Door bezoekers en vrijwilligers. 

Sinds 3 september 2001 geeft het Alzheimer Café Roermond voor alle 
belangstellenden een inkijkje in wat dementie in al haar breedte nu 
eigenlijk is. Tweehonderd keer al was er iedere eerste maandag van de 
maand een themabijeenkomst. Daarin kon de persoon met dementie en 
zijn mantelzorger door het jaar heen het traject in relevante thema’s 
volgen, dat ze samen doorliepen.  
Alle reden voor een gezellige avond met 
koffie en vlaai. Het Alzheimer Café biedt 
op maandagavond 13 juni om 19:30 uur in 
de Graasj een gevarieerd programma, 
waarin veel tijd is voor onderling contact, 
gezelligheid, cultuur, informatie en een 
terugblik. 
Welkom aan allen, die in al die jaren eens 
een Alzheimer Café bezocht hebben. 
De eigen bezoekers en mantelzorgers, dementievriendelijke wethouder 
Marianne Smitsmans, stadsdichter Hans van Bergen en gitaar- en zangduo 
Els en Funs bieden mooie muziek- en woordkunst presentaties met 
verwijzing naar vroeger en soms ook dementie. 
Een feestelijke afsluiting van 20 jaar objectieve voorlichting over 
dementie en een roerige coronaperiode. 

Er kunnen 80 bezoekers worden toegelaten. Meld je aan voor 
gratis toegang via alzheimerroermond@icloud.com met 
vermelding van aantal bezoekers en telefoonnummer. 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 vlakbij.  

 
 

Persbericht 
VIERDE LUSTRUM Alzheimer Café Roermond  
Een ontmoeting voor alle mensen, die met dementie te 
maken hebben 

Eerstvolgende 
Alzheimercafé:  
maandag 
13 juni 2022   
19:30 uur 
in de Graasj 
Knevelsgraafstraa
t 21       6041 GP 
Roermond 
Zaal open: 19:15 
uur  

Gratis entree 
Aanmelding 
verplicht op 
onderstaand 
mailadres 

 
Informatie: M. de 
Leeuw en K. 
Spapens 0475-
327432 of 
gebruik 
onderstaand 
mailadres:  
Alzheimerroermo
nd@icloud.com  

 

 

Eerstvolgende 
Alzheimercafé: 
maandag 13 juni 
2022 19:30 uur 
in de Graasj 

Knevelsgraafstraat 21 
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Gratis entree 
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Informatie: 
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0475-327432 of 
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@icloud.com
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 Basisschool de Kasteeltuinen.  
 
Lekker Anders Dag op basisschool  
Een keertje op je skeelers, pak jij de step, of kom je zelfs op de tractor naar school? Versier je fiets leuk of 
kom eens te voet in plaats van met de auto!   
Op 15 april was het ‘Lekker anders’-dag op basisschool de Kasteeltuin. Op deze dag mochten de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 5 een keertje zélf kiezen hoe ze naar school wilden komen. En dan ook nog geheel in 
stijl: vrolijk en feestelijk. Want deze dag stonden we een keertje extra stil bij de tocht op weg naar school. 
Wat een feest!  
We zijn ons vaak helemaal niet bewust van onze tocht naar school terwijl dit het begin een nieuwe dag is. 
Het achterliggende idee is eenvoudig: met je kind naar school, het is een bijzondere tocht. Hoe zorgen we 
ervoor dat deze bijzonder blijft? Want eerlijk is eerlijk: het is thuis en rond school vaak ook een heel gedoe, 
met drukte, met auto’s, met haast.   
‘De Kasteeltuin’ vindt het belangrijk om wat meer aandacht te besteden aan deze bewuste keuze van naar 
school gaan. We hopen dat onze leerlingen en ouders op deze manier wat meer tijd en ruimte aan zichzelf 
en aan de tocht naar school willen besteden. Letterlijk en figuurlijk is er dan ook meer ruimte en minder 
(verkeers)drukte rondom de school. Wie wil dat nou niet?!   
 

 
Onze leerlingen hebben hartstikke hun best 
gedaan en moeite genomen om LEKKER ANDERS 
naar school toe te komen. Wat een superleuk begin 
van de dag!   
 

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.  
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In het schoolgebouw van Wings aan 
de Oranjelaan zijn mensen druk met 
elkaar in gesprek. In kleine groepjes 
praten ze over het opzetten van een 
nieuwe wijkonderneming voor de 
Donderberg. 

Zo’n zestig mensen namen maandag 
9 mei deel aan een bijeenkomst over 
het opzetten van een wijkonderneming. 
De groep bestond uit bewoners, 
vertegenwoordigers van initiatieven en 
organisaties die actief zijn op de 
Donderberg. De vrijwilligers van het 
Theehuisje zorgden voor overheerlijke 
hapjes.

Wat is een wijkonderneming?
Een wijkonderneming is een organisa-
tie die activiteiten opzet van, voor en 
door bewoners. Mensen kunnen hier 
aan hun eigen toekomst werken. 

Bijvoorbeeld door te starten met 
(vrijwilligers)werk of het ontdekken 
van hun talenten. Ook kunnen ze 
deelnemen aan verschillende activitei-
ten. Daarnaast is het de bedoeling dat 
alle mooie initiatieven die er nu al op 
de Donderberg zijn samen komen in de 
wijkonderneming. Van daaruit kan de 
wijkonderneming verder groeien. 

Samen bouwen aan een 
nieuwe wijkonderneming

Een van de deelnemers vertelt 
enthousiast over de diensten die 
een wijkonderneming kan gaan 
bieden: “Een klusbus vind ik een 
mooi idee. Mensen uit de wijk 
kunnen werken voor de klusbus. 
Zij voeren klussen uit bij mensen 
in de wijk die dit zelf niet kun-
nen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten.” Een andere deelnemer 
heeft het plan om een vrouwen-
café te beginnen: “Dat kan een 
veilige en mooie omgeving zijn 
voor vrouwen om elkaar te 
treffen.” Zo werden meerdere 
ideeën gedeeld die mogelijk een 
plekje kunnen krijgen binnen de 
nieuwe onderneming. 

Creatief aan de slag
De deelnemers aan de bijeenkomsten 
gingen in groepjes creatief aan de slag. 
Zo dachten ze bijvoorbeeld na over 
welke organisaties en bewoners 
betrokken moeten worden. En over 
welke producten en diensten een 
wijkonderneming moet gaan bieden.

Starten op kleine schaal
Alles wat er tijdens de bijeenkomst is 
besproken wordt meegenomen in een 
zogenaamd bedrijfsplan. Dit plan wordt 
dan in het najaar weer met de wijk 
besproken tijdens een volgende bij-
eenkomst. Begin volgend jaar start de 
wijkonderneming op kleine schaal. In 
de jaren daarna krijgt de onderneming 
steeds verdere vorm en inhoud.

Graag willen we hierbij de deelnemers 
nogmaals hartelijk bedanken. Want 
een wijkonderneming is van en voor 
de wijk!

Heb jij ook interesse erin om mee te 
denken en praten over het opzetten 
van een onderneming van en voor de 
Donderberg? Meld je dan aan door een 
mail te sturen naar info@donderberg-
roermond.nl.
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bieden: “Een klusbus vind ik een 
mooi idee. Mensen uit de wijk 
kunnen werken voor de klusbus. 
Zij voeren klussen uit bij mensen 
in de wijk die dit zelf niet kun-
nen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten.” Een andere deelnemer 
heeft het plan om een vrouwen-
café te beginnen: “Dat kan een 
veilige en mooie omgeving zijn 
voor vrouwen om elkaar te 
treffen.” Zo werden meerdere 
ideeën gedeeld die mogelijk een 
plekje kunnen krijgen binnen de 
nieuwe onderneming. 

Creatief aan de slag
De deelnemers aan de bijeenkomsten 
gingen in groepjes creatief aan de slag. 
Zo dachten ze bijvoorbeeld na over 
welke organisaties en bewoners 
betrokken moeten worden. En over 
welke producten en diensten een 
wijkonderneming moet gaan bieden.

Starten op kleine schaal
Alles wat er tijdens de bijeenkomst is 
besproken wordt meegenomen in een 
zogenaamd bedrijfsplan. Dit plan wordt 
dan in het najaar weer met de wijk 
besproken tijdens een volgende bij-
eenkomst. Begin volgend jaar start de 
wijkonderneming op kleine schaal. In 
de jaren daarna krijgt de onderneming 
steeds verdere vorm en inhoud.

Graag willen we hierbij de deelnemers 
nogmaals hartelijk bedanken. Want 
een wijkonderneming is van en voor 
de wijk!

Heb jij ook interesse erin om mee te 
denken en praten over het opzetten 
van een onderneming van en voor de 
Donderberg? Meld je dan aan door een 
mail te sturen naar info@donderberg-
roermond.nl.
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Zoals elk jaar is het voor een imker weer spannend hoe de bijen de winter door 
komen en hoe de ontwikkeling van de volken daarna gaat. 
Het was weer een bijzondere winter dit jaar. Niet koud, wel erg droog en na een 
vroege periode van hoge temperatuur weer een koude week erachter aan. Na die 
koude week weer een aantal warme dagen. Die bijen moeten die schommelingen 
allemaal maar aan kunnen, maar wat men niet mag vergeten, hoe gaat het dan met 
de bloemen en de vroege uitlopende bomen. Past dat wel allemaal goed op elkaar, 
zodat er voldoende bestuiving 
heeft plaats gevonden en de 
insecten, waaronder de bijen, 
voldoende tijd hebben om nectar 
en stuifmeel binnen te halen? Het 
vorige jaar was dat beslist niet het 
geval. Veel imkers hadden erg veel 
bijensterfte. Sommigen wel 80 tot 
90 %. In de Donderse Moestuin 
was dat vorig jaar (winter 20 – 21) 
30 %. Nu ( 21 – 22) geen 
wintersterfte, wel één zwak volk.   

De voorzichtige voorspelling is daarom dat we dit jaar meer honing zullen hebben 
dan afgelopen jaar. 
Vorig jaar is maar één keer geslingerd. De oorzaak was dat de bloemen erg kort 
nectar gaven en dat dit juist voldoende was om de volken in leven te houden. Je 
komt dan voor de keuze te staan als imker, om honing te slingeren en de bijen dan bij 
te voeren of … de honing voor de bijen te laten en niet te slingeren. Ik heb voor het 
laatste gekozen. De bijen werken al hard genoeg en je moet dat belonen door het 
gele goud aan hen te geven. Bij overvloed kan je gerust wat honing weghalen, maar 
het belang van de bijen gaat altijd voor, vind ik. 
Om te monitoren hoe het met de bijen gaat let ik allereerst op wat de bijen bij de 
ingang van de kast doen. Vliegen ze direct van de kast weg dan hebben ze nectar 
gevonden en vliegen ze daarop. Blijven ze een rondje cirkelen dan zijn de bijen aan 
het “luchten” of halen ze water, of zijn ze de kast aan het schoonmaken. 
Verder weeg ik de kast met een unster. Een unster is een oud meetinstrument 
(hangweegschaal) om het gewicht te wegen. Het principe is een trekveer die 
uitgetrokken wordt. Aan de veer zit een wijzertje dat langs een schaalverdeling glijdt. 
Tegenwoordig bestaan er ook digitale unsters, maar die zijn vele malen duurder.   

Hoe gaat het met de bijen uit de Donderse Moestuin? 
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unster (trekveer principe) 

                                                       
digitale unster 

 
 
 

Door regelmatig het gewicht van de kasten te wegen kan je het verloop van de 
honing opbrengst of het verlies volgen. Als imker kan je dan inschatten wat je moet 
doen. Op deze manier verstoor ik het volk veel minder, waardoor de bijen rustiger 
zijn en minder acressief worden. Omdat het vorige jaar een extreem jaar was en in 
sommige gebieden weinig nectar te vinden was voor de bijen, hebben veel imkers de 
bijen bij moeten voeren. Dat dit zelfs in de zomer voorkwam was uitzonderlijk. Als 
stadsimker heb ik het dan nog goed. Het blijkt dat er meer nectar in de stad aanwezig 
is dan in sommige buitengebieden. Oorzaak is monocultuur/weinig diversiteit. Ook 
het vele maaien of het grazen van schapen op verkeerde momenten heeft z’n 
weerslag op de natuur. Uit onderzoek blijkt: dat in een gebied waar o.a. door 
schapen intensief gegraasd wordt dat de diversiteit tot wel 80% afneemt. Als imker 
moet je erg goed letten waar je je bijenkasten plaatst. De bijen moeten voldoende 
voeding- en bouwstoffen in de omgeving hebben. Voedingsstof is nectar. Bouwstof is 
stuifmeel. 
 
Vanaf 11 mei zal elke woensdag van 19 tot 21 uur weer 
honing verkocht worden in de Donderse Moestuin.  
Ook is er dan gelegenheid om samen gezellig een kijkje te 
nemen in de Donderse Moestuin en te praten over wat je 
bezighoudt, onder het genot van een kopje koffie. Als je 
dan ook nog wat wilt zien hoe het met de bijen gaat kan 
dat natuurlijk ook.  
Je bent dan weer van harte welkom. De laatste potjes 
honing zijn dan weer in de verkoop. Ook dit jaar hebben 
we weer dezelfde prijs voor de honing, n.l. € 3,50 voor een kleine pot en € 7 voor een 
grote pot. De nieuwe honing kan pas weer geslingerd worden wanneer de bijen weer 
voldoende nectar hebben binnengehaald. Dit zal op zijn vroegst eind juli zijn. Veel zal 
afhangen van het weer en dat hebben de bijen en de imkers niet in de hand. 
 Dit was weer een nieuwsbrief van de stand van zaken wat betreft de bijen in de 
Donderse Moestuin. 
 

Vriendelijke groeten. Fiel Schelfhout Stadsimker in de Donderse Moestuin. 
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En zo zijn we dan met de hele Donderberg weer in ons oude leventje geschoten. Het 
nieuwe normaal als het oude normaal alsof er niks is gebeurd. Alsof we geen 
lockdowns gehad hebben en alsof het geen oorlog is/was/zal zijn…. Jan Linders etc. is 
er nog steeds, de cafetaria’s zijn weer open en we genieten van ons mondkapjesvrije 
leventje. We doen maar weer net alsof alles normaal is. We gedragen ons zo gewoon 
mogelijk, maar eigenlijk is niets meer gewoon…  

Gisteravond b.v. hadden we voor het eerst sinds een jaar of twee weer een 
Vliegeniersbuurt overleg. In de Componistenbuurt doen ze dat ook alweer. Van de 
andere twee buurten weet ik ‘t niet. Wij waren in elk geval blij elkaar weer te zien en 
van ons clubje was iedereen er nog. Hoe luxe wil je het hebben. En waar waren we 
ook alweer gebleven? Sommige dingen hebben gewoon twee jaar liggen wachten en 
kunnen we zo weer oppakken. Twintig setjes om vliegers te maken b.v. Of een avond 
met een imker. We kunnen het zo weer gaan doen. Willen we dat allemaal nog 
steeds…? Er waren zelfs twee mensen van Wel.kom aanwezig. Oh nee VIJF heet dat 
nu. Voor alle (on)duidelijkheid. Een nieuwe samenwerking van allerlei zorgpartners 
(ik hoop dat ik het goed zeg…), bedoeld om ons sneller te kunnen helpen. Indien 
nodig. En hoe nodig is het…? Meer dan ooit geldt: als je bij de mensen in hun kop kon 
kijken dan zou je schrikken. Elkaar helpen op de been te blijven is de broodnodige 
insteek. Wetend dat we allemaal zoeken naar een nieuw soort normaal… Zo meteen 
b.v. ook weer de Koningsmarkt. Als vanouds, op twee plekken: bij ons op de 
Donderberg en weer bij de Kapel en wij doen, net als zovelen en altijd al, de twee 
markten op die dag. Heerlijk. Of er NIKS gebeurd is. Maar we konden het twee jaar 
lang niet doen. Er IS dus wel iets gebeurt, Maar wie kan er de vinger op krijgen, wàt 
er precies anders is nu…? Ik niet. Maar het voelt wel anders. Meer dan ooit nodig om 
in het positieve te staan in elk geval, dàt is erg nodig.  

Zo woont er hier al een hele tijd iemand in de trappenhal van de 
flat. Soms zie je hem, maar hij is een meester in ‘tussen de 
verdiepingen verdwijnen’. Er zitten deuren tussen de trappenhal 
en de liftkoker, dus dat is erg makkelijk. Hij is heel vriendelijk. 
Waar komt hij vandaan? Geen idee. Waar gaat hij naar toe? Geen 
flauwe notie… Wonen Zuid stuurt ons dan wel allemaal een brief: 
‘als u hem ziet… etc.’ ‘Ja hoor…’ denk je dan… 

 

 

OUD EN NIEUW… 

17 
 

De rotzooi rond de ondergrondse containers stapelt zich meer en meer op.  
Eén van de drie bakken is nu ook zonder sleutel te openen. Wat op zich erg handig is. 
Maar wel een uitnodiging voor nog meer troep van hen die hier niet wonen… Een 
bevriend buurthuis heeft een prijs gewonnen. Je kunt aan allerlei dingen meedoen 
als club om meer subsidie/sponsors etc. voor jouw ding binnen te halen. En ze 
hebben weer ’s een hoofdprijs en of we wel even meegaan naar de prijsuitreiking 
dan. In Rotterdam. Alles wordt betaald. Welke prijs/actie/geen idee. Oh nee, ze zijn 
nog maar genomineerd, dus we kunnen ook met lege handen terugkomen. Niet over 
nadenken, gewoon meegaan…  
Koken, wat ik steeds moeilijker kan, daarom eet ik op zoveel mogelijk buurtplekken. 
Deze week waren er weer ‘s twee tegelijk. Geen punt, neem ik dat mee in bakjes. 
Spreek je van tevoren af. Kom ik er deze week en was alles OP. Dat kàn dus ook…! En 
intussen zijn de wegwerkzaamheden in de Kastelenbuurt c.q. de glasvezelkabels of 
een combi dus, gewoon doorgegaan. Die mannen zijn de hardste werkers van de 
wereld. Maar dat schreef ik al ‘s. Het is echt prachtig geworden op sommige 
plaatsen. En vooràl de verkeersdrempels die overal nu een soort duinen worden: 
afgerond, zodat je er volkomen vloeiend overheen kunt. Je komt bijna klaar als je 
eroverheen rijdt, mai oh mai… Nou ja en wat nog meer. Ja de overleden dokter 
Laumen natuurlijk. Dat was erg schokkend. Hoeveel heeft zij niet betekend voor veel 
Donderbergers. Maar het zal haar vergaan als de rest van ons vrees ik; ik had het er 
deze week nog over: hoe SNEL wij leven en hoe SNEL je dus vergeten bent. Als ik nu 
doodga en iemand zegt volgende week tegen u iets als ‘hee die man van die 
vervelende stukjes in dat wijkblad, is gelukkig ook eindelijk opgehemeld’, kijk je die 
persoon aan waarschijnlijk met zoiets als: ‘wie bedoel je?’ Zelfs al was je wèl een 
doodgoeie man… Maar dan was er opeens Tsjernobyl en op één of andere manier gaf 
dat bericht me HOOP! Dat er daar, ondanks die enorme radioactieve straling, tòch 
alweer een bijzonder leven 
aan het ontstaan is. De 
natuur overwint, past zich 
aan en gaat ‘’gewoon’’ door. 
Dàt is nog ’s een lesje. Zelfs 
wanneer het allerergste zou 
gebeuren, wat niemand 
hoopt natuurlijk, maar dan 
nòg dendert die natuur 
door. Top. Wàt een 
voorbeeld. Alles is vergeten, 
maar het ‘gewone’ leven 
gaat op één of ander manier 
tòch verder…. Pfff….  

@ Hans 
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De Heidebaan spreekt zich uit: veel opgeluchte reacties en 73 handtekeningen  
 
Een aantal bewoners van de Heidebaan in Roermond hebben handtekeningen 
opgehaald voor een veilige straat. Al jaren hebben ze te maken met illegale 
straatraces en veel sluipverkeer door de Heidebaan. Om hun straat veilig te krijgen 
hebben ze handtekeningen opgehaald. 

Een van de initiatiefnemers Nancy Kaya: “Tijdens het ophalen van de 
handtekeningen hebben we veel opgeluchte reacties gekregen. Iedereen die thuis 
was heeft getekend! Mensen geven aan dat ze willen dat hun straat veilig wordt en 
steunen onze actie massaal. Mooi om te zien”, aldus Kaya. 

De Heidebaan is een 30-km zone, maar door de inrichting van de weg kan en 
wordt er veel harder gereden, met name in de avonduren. Ook is de straat een 
geliefde sluiproute voor auto’s en zelfs kleine vrachtwagens. De bewoners 
ondervinden hier ernstige hinder van en zijn zelfs bang voor ernstige ongelukken. Al 
jaren zijn ze in gesprek met de gemeente, maar tot een oplossing is het nog steeds 
niet gekomen. Ondanks dat eigenlijk iedereen het wel eens is dat er iets moet 
veranderen.  

Initiatiefnemer Ronald Housmans: “De reacties maken wel duidelijk dat deze 
situatie onhoudbaar is, er moet nu echt iets veranderen. Goed dat de mensen zich nu 
uitspreken, maak de Heidebaan veilig!”. De handtekeningen worden zodra er een 
nieuw college van B&W is aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder. 
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Hulphonden zijn van harte welkom! 
 
Een man loopt met zijn hulphond een winkel binnen. Daar wordt hij zeer streng toegesproken 
door een medewerker, die vertelt dat honden niet zijn toegestaan in de winkel. De man 
probeert uit te leggen dat het om een hulphond gaat en dat deze wel naar binnen mag. Hij kan 
zijn pasje tonen als de medewerker dat op prijs stelt. Dat is tevergeefs, de winkelmedewerker 
is onvermurwbaar en wijst de man resoluut de deur. Alleen zonder hond is hij weer welkom. 
 
Een situatie die overal voorkomt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf personen met 
hulphond wel eens de toegang is geweigerd. Onder andere winkelpersoneel, bediening, 
receptionisten en beveiligers vinden het lastig om een officiële hulphond te herkennen.  
 
Zelfstandigheid 
Dat is een doorn in het oog van Elmire. Haar vader heeft PTSS. “Mijn vader kwam op een 
gegeven moment nog nauwelijks buiten. Een boodschap doen en het maken van een 
wandeling was voor hem zwaar en lastig. Sinds een paar jaar heeft hij een hulphond. Deze 
voelt hem aan als hij bijvoorbeeld emotioneel wordt en zorgt ervoor dat mijn vader weer 
rustig wordt. Dankzij zijn hulphond komt mijn vader weer buiten de deur en durft hij weer 
zelfstandig ergens naartoe gaan. Dat is ook voor ons als familie geruststellend en minder 
belastend. 
 
VN-verdrag 
Toch kan Elmire zich erg boos maken over gebouwen die niet toegankelijk zijn voor mensen 
met hulphonden: “Er is zelfs een VN-verdrag waarin staat dat publieke gebouwen toegankelijk 
moeten zijn voor mensen met een handicap. Of het nu gaat om iemand in een rolstoel, iemand 
die blind is of iemand die afhankelijk is van een hulphond. Iedereen heeft het recht op 
mobiliteit en zelfstandigheid. Het VN-verdrag waarborgt dat mensen met hulphonden zijn 
toegestaan in openbare gelegenheden. ” 
 
Winkeliers 
Elmire heeft daarom contact gezocht met 
wijkboa Jean Goessen. Hij was het direct met 
Elmire eens. “Iedereen moet kunnen meedoen 
in onze samenleving. Het buitensluiten van 
personen mag dus gewoonweg niet”, aldus de 
wijkboa. Jean Goessen weet van nog enkele 
mensen dat zij op verschillende plekken in de 
wijk minder goede ervaringen hebben. Jean 
Goessen heeft contact opgenomen met enkele 
winkeliers en met de eigenaren van het 
winkelcentrum. Hierbij benadrukte hij dat 
hulphonden wel welkom horen te zijn. De 
gesproken winkeliers onderstrepen dit belang. 
(Stickers op ramen en deuren) 
Elmire heeft ook actie ondernomen. Ze heeft 
van Stichting Hulphond Nederland raamstickers 
gekregen.  
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Op deze stickers staat dat hulphonden welkom zijn. Deze stickers worden binnenkort op de 
deuren van het winkelcentrum geplakt. Ook enkele andere plekken in de Donderberg gaat dat 
gebeuren. 
 
Heb jij een winkel, werkplaats, praktijk of een plek waar mensen welkom zijn? Plak dan ook 
een sticker om te laten zien dat hulphonden bij jou welkom zijn. Kijk op 
www.eenhulphondiswelkom.nl of op www.hulphond.nl voor meer informatie.  
 
Wat is PTSS? 
Als je iets engs of schokkends (een trauma) meemaakt en dat niet goed verwerkt, dan kun je 
PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je 
achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen (flashbacks). Je kunt je hierdoor 
zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse dingen te doen.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2121 
 

Op deze stickers staat dat hulphonden welkom zijn. Deze stickers worden binnenkort op de 
deuren van het winkelcentrum geplakt. Ook enkele andere plekken in de Donderberg gaat dat 
gebeuren. 
 
Heb jij een winkel, werkplaats, praktijk of een plek waar mensen welkom zijn? Plak dan ook 
een sticker om te laten zien dat hulphonden bij jou welkom zijn. Kijk op 
www.eenhulphondiswelkom.nl of op www.hulphond.nl voor meer informatie.  
 
Wat is PTSS? 
Als je iets engs of schokkends (een trauma) meemaakt en dat niet goed verwerkt, dan kun je 
PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je 
achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen (flashbacks). Je kunt je hierdoor 
zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse dingen te doen.  
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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 
Juni 
Do 2 PMD 
Do 9 Rest/GFT 
Do 9 PMD 
Do 16 PMD 
Do 23 Rest/GFT 
Do 23 PMD 
VR 24 Oud Papier 
Juli   is nog onbekend tijdens uitgave 
Do  PMD 
Do  Rest/GFT 
Do  PMD 
Do  PMD 
Vrij  Oud Papier 
Za  Rest/GFT 
Za  PMD 

Volgende uitgave is  Augustus 
Kopij inleveren t/m   17 Juli 

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: Silvia en Maikel 
06-10203742 / 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: Versiersel 
Winnaar vorige uitgave:   Chantal Withoot      gefeliciteerd. 
  
Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 


