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De redactie. 

Lieve lezers, 

Het jaar is bijna om en er heeft 
zich nog niemand gemeld. 

Sponsor strijk over U hart en zorg 
dat ons blad blijft bestaan.!! 

 

Dan wil ik me graag richten tot de 
persoon die elke keer brieven 
naar het secretariaat van de 
wijkraad stuurt. 

HET WIJKBLAD IS NIET VAN DE 
WIJKRAAD !!!!!! 

Als U klachten heeft of 
opmerkingen stuur dan een mail:  
wijkbladdonderberg@gmail.com 
 
MAAR WEL MET NAAM !!!!!!!!! 
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De wijkraad 

BBQ 
Het is alweer lang geleden dat 

de wijkraad samen met de 
ontmoetingsruimte een BBQ 

heeft gegeven. 

Sommige mensen staan al meer 
als 2jr op de lijst 

 
Maar hij komt eraan!!!!! 

16 September om 15:00 uur 
in de tuin van de Donderie. 

(Alleen voor mensen wonende  
op de Donderberg) 

 
 

Wil je meedoen? Geef je op, 
wel meteen €5.- betalen,  

dit kan tot 
8 September 2022 

Elke Dinsdag en Donderdag in 
zaal 6 (de ontmoetingsruimte)  

Juli en Aug tot 12 uur 
sept. tot 15 uur 
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TADA! Eindelijk een manier gevonden om lezers te trekken! Hadden we het bij mijn weten nog 
nooit over in het wijkblad, dus het wordt haast tijd! Het lijkt wel vaak alsof dit een seksloze 
wijk is, alsof seks op de Donderberg niet bestaat. Iedereen heeft het erover, maar we hebben 
het er nooit over… Zoiets. Nou ja, bij Maximina mogen aan veel dingen alleen vrouwen 
meedoen en ernaast bij Dernek zie je meestal alleen mannen, dus als je het zó bekijkt, doen 
we er wel aan. Het in hokjes verdelen zijn we wél goed in, allemaal je eigen (al dan niet in z’n 
oude voegen krakende) ‘piepshow’, iedereen z’n eigen plekkie en verder je mond houden. Ooit 
een regenboogvlag zien wapperen in deze wijk? Ik niet. Nou kom ik ook niet overal en zie niet 
alles en hoeven we niet meteen een Donderbergse Gay Pride of zo (op de vijvers, ik ZIE het 
voor me, heerlijk…!), of een demonstratie van hetero’s van ‘weg met de…’ of i.d. maar 
helemaal NIET is ook niet goed vind ik zo langzamerhand. Ik denk b.v. dat een seksshop in ons 
winkelcentrum zou lopen als een trein. In de stad is er, dacht ik, geen meer. Dus je zou zeggen 
waarom niet? Wij zijn typisch zo’n buurt waar ALLES is en iedereen weet dat, maar niemand 
praat erover. 
Okay, zal ik het voortouw nemen (nee, ik begin geen winkeltje…). 
 
Zelf was ik al jaren aan het dubben om me aan te sluiten bij de Gay Senioren Soos Roermond. 
Eens in de maand komen die namelijk bij elkaar in het Café, bij sporthal Jo Gerris op de 
Achilleslaan. Ik ben niet zo van de clubjes, dus ik dacht; ‘wat zou ik?’ maar de doorslag gaf 
eigenlijk, dat het zó dichtbij de Donderberg is en tegelijkertijd weet geen enkel Donderberger 
dat of.… doet alsof ie het niet weet. Nou, niks schokkends verder hoor, het is een gezellige club 
en ze ondernemen van alles en eigenlijk voelt het niet anders als weer een ‘Donderbergs’ 
buurthuis erbij af en toe, net over de grens. Maar ZELF voelen ze dat niet zo denk ik, doen ze 
ook net alsof deze wijk niet bestaat, in zekere zin. Afgelopen winter b.v., toen ze door de 
zoveelste lockdown weer ’s niet bij elkaar konden komen in dat Café, had ik met de 
Ontmoetingsruimte in de Donderie geregeld, dat het daar wél kon, onder strikte voorwaarden. 
DE kans voor hen, om te normaliseren/je grenzen te verleggen richting de buurt waar je zo 
vlakbij zit met je clubje. Nou u raadt het al: ze deden het niet. In de toekomst willen ze wel een 
overleg erover etc. en blablabla, nou ja, we zullen het zien… Toen we 
nog ooit een echte Sinterklaas in het winkelcentrum hadden, kregen 
we daar ook elk jaar een gay piet bij! Hij was echt fantastisch. Heel 
groot en zeer uitgesproken en… enfin er was opeens iets 
zichtbaar/merkbaar van ‘het verborgen sexleven van de 
Donderbergers…’ Zo had ik dit stuk beter kunnen noemen. Het lijkt 
wel of je het over een soort ‘hamsters’ hebt of zo… 
 
En HALLO lieve mensen, door alle contacten in de wijk, merk ik steeds meer dat iemand die in 
transitie is, ook erg veel voorkomt in onze buurt. Vroeger kwam je er gelijk mee in de media bij 
wijze van en was je iets bijzonders, maar nu struikel je erover: in bijna elke familie is wel 
iemand die daar mee bezig is, in welke fase van zijn/haar omwikkeling dan ook…. Dus: die van 
vrouw naar man gaat of andersom. Ook dat weet iedereen, maar daar schrijven we vooràl niet 
over…Tsjongejonge… Gaan we soms weer terug naar de vorige eeuw, 60er/70er jaren, toen 
we hier in de stad een echt mooie man hadden die je bij V&D kon tegenkomen in een 
prachtige lange gebloemde wijd klokkende rok, met lang rood krullend haar in een staart en 

SEKS op de DONDERBERG… 

5 
 

een rieten mand aan heur arm… Die pleegde, als ik me goed herinner, van ellende uiteindelijk 
zelfmoord, dood gepest zeg maar. Zijn haar vader schreef daar toen meen ik nog een 
‘dankwoord’ over in de Limburger van toen. Nou ja, als er hier een ander regime komt dan 
‘Rutte en Maxima’ kunnen we sowieso gaan rennen, ik maak me geen enkele illusie en 
intussen leven we in een soort schijntolerantie; we doen net alsof we het allemaal prima 
vinden, zolang we maar geen last van ‘ze’ hebben.… 
 
Maar pardon, dit stuk heet ook niet ‘Homo’s op de Donderberg’, seks is wel wat meer dan dat 
alleen… Absoluut, maar ja, heb ik minder ervaring mee, dus waar het hart van vol is… Ben 
trouwens wat dat betreft er helemaal mee eens als er voortaan nooit meer iemand uit de kast 
komt of in de kast gaat of wat ook, maar dat we gewoon allemaal, zoals dat dan modern heet: 
‘queer’ zijn. Wat zonderling betekent, of bizar, afwijkend, vreemd, wonderlijk, buitengewoon… 
En dat vind ik ook het frisse van jonge mensen van nu, die halen vaak hun schouders op over 
zo’n oubollig stuk als dit… Ze zijn al MIJLEN verder en het is zeker niet ‘cool’ om daar moeilijk 
over te gaan doen… Jonge mensen kunnen ’s morgens verliefd worden op een vrouw, ‘s 
middags op een man, het met alle twee doen en er morgen weer nòg ‘anderser’ in staan… 
Heerlijk toch? LHTB-Qxyz geen idee, van mijn part alle letters van het alfabet: leven het 
onderscheid! Want uiteindelijk is alle seks bizar, zelfs het gewoonste en het eenvoudigste 
hetero standje nog. En relaties, verhoudingen, al dan niet trouwerijen en weet ik wat allemaal 
eromheen is al net zo wisselend, gevarieerd en anders en onvoorspelbaar… Elkaar de ruimte 
geven, waarderen en vertrouwen, begint met het unieke van elkaar te willen accepteren en 
daar eindeloos van genieten, i.p.v. over te tobben of het voorhoofd over te fronsen. 
 

 
 
U heeft gelijk als u denkt: dit stuk gaat weer ’s nergens over. Wat wil die man nou eigenlijk? 
Het is weer zover. Nou ja niks leukers als knuppels in het Donderbergse hoenderhok gooien en 
afwachten wat er dan gebeurt. Nou, 3 keer raden, (óók typisch Donderberg): NIKS…. Nou maar 
goed ook, daarom wonen we hier ook met z’n allen in pais en vree, weet ik ook wel. We 
hoeven niet alles, luid toeterend, als op een Turkse bruiloft, van de gerenoveerde daken te 
schreeuwen…. Maar we moeten niet de dingen hartstikke verzwijgen voor elkaar en dan nèt 
doen alsof we zo openhartig zijn. Echt niet! 

@ Hans 
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In het winkelcentrum Donderberg en bij de 
Donderie zijn raamstickers geplakt van de 
Stichting Hulphond Nederland. Daarmee laten 
deze accommodaties zien dat hulphonden van 
harte welkom zijn. Zo wordt invulling gegeven 
aan het recht op mobiliteit en zelfstandigheid 
van mensen die afhankelijk zijn van hun 
hulphond. Met deze actie lopen de 
accommodaties voorop in Roermond en vormen 
ze hierin een mooi voorbeeld voor andere 
winkeliers en gelegenheden.  

Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf personen met een hulphond wel eens de 
toegang is geweigerd. Onder andere winkelpersoneel, bediening, receptionisten en beveiligers 
vinden het lastig om een officiële hulphond te herkennen. Een VN-verdrag waarborgt dat 
mensen met hulphonden zijn toegestaan in openbare gelegenheden.  

Ook in Roermond komt het voor dat hulphonden worden geweigerd. Uit ervaring en om 
initiatief hierin te nemen heeft de Roermondse Elmire stickers besteld. Haar vader heeft 
namelijk PTSS en hij heeft sinds een paar jaar een hulphond. Dankzij zijn hulphond heeft haar 
vader weer zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid terug. Elmire benadrukt hoe belangrijk het 
is dat hulphonden in winkels, horecagelegenheden en andere gebouwen gewoon naar binnen 
kunnen.  

Chantal Aspers woont zelf op de Donderberg. Zij zit in 
rolstoel en ze heeft een hulphond die haar helpt zo 
zelfstandig mogelijk te leven. Chantal is lid van het 
Gehandicaptenplatform Roermond. Het 
Gehandicaptenplatform is een politiek onafhankelijke 
organisatie voor collectieve belangenbehartiging en 
advisering van mensen met een beperking en 
chronisch zieken. Chantal vertelt: “Ik ervaar zelf ook 
dat mijn hulphond niet altijd mee naar binnen mag. 

Dat maakt me boos en verdrietig. Mijn hond Flinn is namelijk altijd aan het werk voor mij. 
Daarom vinden we het enorm belangrijk dat er op deze manier aandacht voor wordt gevraagd. 
Ik hoop dat ook op andere plekken in Roermond er winkeliers, horecagelegenheden en 
praktijkruimtes zijn, die volgen en die actief aangeven dat hulphonden welkom zijn. En ik hoop 
dat zij medewerkers informeren, zodat discussies hierover tot het verleden gaan behoren.” 

 

 

Hulphonden zijn welkom in winkels en horeca! 
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Gedicht, geopend, oh nee: geblokkeerd! 
Doodlopende weg? Nee, weer wat geleerd. 
Pal langs de afgrond…ja, dat wou je toch graag? 
Nou dit is niet de eerste keer, dat ik dit leven waag… 
Tenminste daar ga je vanuit, want hoe kan het ooit zijn, 
Dat jij anders was, als het gras en de wolken en de zonneschijn? 
 
Mislukt, gelukt, oh nee: uitgewist! 
Voor eeuwig bedorven? Nee, je had je vergist. 
Recht op je doel af… dat wist je zo zeker? 
Elk mens is een bouwer, maar ook een breker… 
Althans kom op, dat weet je toch wel, 
Dat alles hier terugkeert en hoezo jij dan niet, in een ander vel? 
 
Verlicht, verduisterd, oh nee: afgedekt! 
Nu altijd onzichtbaar? Nee, een verwachting gewekt. 
Naar de volgende bocht…je bent toch zo benieuwd? 
Nee de eerste vis was ook niet gelijk volledig ontkieuwd… 
Dat heet evolutie, dat leerde je toch ooit, 
Dus die ‘nieuwe mens’, wordt die dan 1,2,3 in elkaar geklooid? 
 
Werkelijkheid, illusie, oh nee: verzonnen! 
Onzinnig dus? Nee, dit is heus niet zomaar voor niks begonnen. 
Door het moeras… je wou toch naar die berg? 
Bekijk je het zo, dan is het lang niet zo erg…. 
Eens lukt het je zeker, dat voel je diep van binnen, 
Ja m’n lieve mens, wat is het toch goed, dat je alsmaar opnieuw kunt beginnen. 

  @ Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT  NU?? 

Juli en Aug open: 

Van 10 tot 12 uur 
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Dus die ‘nieuwe mens’, wordt die dan 1,2,3 in elkaar geklooid? 
 
Werkelijkheid, illusie, oh nee: verzonnen! 
Onzinnig dus? Nee, dit is heus niet zomaar voor niks begonnen. 
Door het moeras… je wou toch naar die berg? 
Bekijk je het zo, dan is het lang niet zo erg…. 
Eens lukt het je zeker, dat voel je diep van binnen, 
Ja m’n lieve mens, wat is het toch goed, dat je alsmaar opnieuw kunt beginnen. 

  @ Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT  NU?? 

Juli en Aug open: 

Van 10 tot 12 uur 
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Enkele weken geleden is een brochure 
huis aan huis verspreid. Hierin is meer 
te lezen over de laatste fase van het 
Uitvoeringsprogramma voor de 
Donderberg. 

De Donderberg is volop in beweging. 
Dat zie je en dat voel je. Hier leven, 
wonen en werken wel tachtig nationa-
liteiten bij elkaar. Met zoveel verschei-
denheid blinkt iedereen wel ergens in 
uit. Overal duiken projecten en acti-
viteiten op. Of het nu iets met koken, 
sporten of tuinieren is, het gebeurt hier 
allemaal. Zo wordt de wijk steeds 
mooier, fijner en sterker. En daar 
werken we hard aan met z’n allen.

Al 10 jaar werken de gemeente Roer-
mond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en 
de provincie Limburg intensief samen 
om de Donderberg duurzaam te 
verbeteren en achterstanden aan te 
pakken. Want een wijk verbeteren is 
een kwestie van een lange adem. 
Samen met bewoners en wijkorganisa-
ties willen we van de Donderberg weer 

een wijk maken waar mensen graag 
wonen, werken, zorgen, spelen en 
leren. Daarom investeren we in het 
opknappen en verbeteren van 
woningen, het centrum, wegen en 
voorzieningen. Denk maar eens aan 
het renoveren van de Donderbergweg, 
het opknappen van de parkeerplaatsen 
bij het winkelcentrum, de herinrichting 
van wegen in de Kastelenbuurt en de 
renovatie van een groot aantal wonin-
gen in de Sterrenberg en Componisten-
buurt. Hierdoor straalt de wijk meer 
dan ooit! Ook op sociaal gebied zijn al 
mooie resultaten geboekt. Zoals de 
Ontmoetingsruimte in de Donderie, het 
Cruyff Court, de Donderse Moestuin en 
projecten om kinderen en jongeren een 
betere start te gunnen op basisschool 
en voortgezet onderwijs.

Wat er de komende vier jaar allemaal 
precies gaat gebeuren, staat in het 
Uitvoeringsprogramma fase 3 (2022 
– 2026). In dit programma focussen 
we ons op vijf thema’s. Die zorgen er 
samen voor dat de wijk verder kan 
groeien en bloeien. 

Het wijkontwikkelings-
programma gaat de laatste  
fase in
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Deze thema’s zijn:
-  Een wijkonderneming van en voor 
 de buurt
- Leefbaarheid en veiligheid
- Wonen en woonomgeving
- Jeugd en opgroeien
- Welzijn en zorg

Meer informatie over deze thema’s 
lees je in de huis aan huis verspreide 

brochure. Heb je deze niet ontvangen? 
Haal hem dan op in de Donderie.

Nieuwsgierig naar het hele 
uitvoeringsprogramma? 

Kijk dan op 
www.donderbergroermond.nl
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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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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 
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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De toekomst van onze kerk en van onze parochies gaat ons aan het 
hart. We zijn dankbaar voor de vitaliteit van onze parochiefederatie, 
maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen en zorgen 
die op onze weg zullen komen. Hoe gaan we om met oplopende 
kosten, vergrijzing, secularisatie? Moeten en kunnen we onze vieringen 
blijven organiseren in vier kerkgebouwen (te weten de H. Hartkerk, de 
H. Tomaskerk en de kerken te Maasniel en Asenray)? Zijn er voldoende 

priesters en vrijwilligers om onze parochiefederatie te ‘bemensen’?  
We denken als kerkbestuur dat het belangrijk is om te starten met een heldere visie… oftewel 
een beeld van wat we over tien, twintig jaar willen zien in onze parochies, in deze stad. Op dat 
fundament kunnen we dan concrete plannen maken. 
Graag presenteren we een eerste aanzet van onze visie en nodigen we u allen uit om hierover 
mee te denken en mee te praten. Wij zijn ook benieuwd naar uw inbreng. 
Daarom nodigen we u van harte uit voor één van de volgende twee bijeenkomsten: 
 
Zaterdag 10 september 2022 14:30u-16:15u 
Maandag 12 september 2022 19:30u-21:15u 
 
Beide bijeenkomsten vinden plaats in congrescentrum Het Forum  
(Elmpterweg 50 te Roermond). We willen graag weten hoeveel personen we mogen 
verwachten, daarom vragen we iedereen om zich op te geven via het algemene mailadres van 
onze parochies: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com        
We hopen op een grote opkomst, want de toekomst van onze parochies mag ons allemaal 
uitdagen om een bijdrage te leveren! 
Mede namens het kerkbestuur, 
Pastoor Carlos Martinez 
06-29 23 72 31 
  

Parochies Roermond Noord-Oost op de schop?! 
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De renovatie van wegen in de Kastelenbuurt is helemaal 
afgerond. Dat was een goede reden voor de buurtbewoners 
om dit te vieren. De bewonersgroep Kastelenbuurt 
organiseerde zaterdag 2 juli een feestelijke oplevering. Dit 
feest werd gevierd op de speelplaats van basisschool De 
Kasteeltuin aan de Kasteel Wassenbergstraat.  
Zo’n 80 buurtbewoners waren erbij aanwezig. 
 
Ruim een jaar is er stevig gewerkt aan de openbare ruimte in de Kastelenbuurt. Niet 
alleen straten, trottoirs en kruispunten zijn daarbij aangepakt. Ook bomen en 
groenvoorzieningen zijn onder handen genomen. Verder werd de openbare 
verlichting vervangen door ledverlichting en was er kleinschalig onderhoud aan de 
riolering. De bewonersgroep heeft in dit proces nauw overleg gevoerd met gemeente 

en uitvoerder. Zowel in de ontwerpfase als tijdens de 
uitvoering is zo optimaal mogelijk rekening gehouden 
met de wensen en belangen van buurtbewoners. De 
bewonersgroep heeft de bewonersparticipatie als prettig 
en goed ervaren. Dat alles resulteert in een positieve en 
fraaie uitstraling van de Kastelenbuurt. Een buurt waar 
bewoners met recht trots op mogen zijn. 

 
Wethouder Rens Evers verrichtte de openingshandeling 
samen met Victor Cillekens, voorzitter van de bewonersgroep 
Kastelenbuurt. Na de openingshandeling konden de 
aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje 
genieten van een Caribische muziekband. Een verrassende 
samensmelting van uiteenlopende wereldse culturen in 
muziek en hapjes. Kinderen konden zich laten schminken. Voor de liefhebbers was er 
een rondleiding door de schooltuin. Oud-leraar Peter van Cruchten bracht in deze 
tour zijn passie voor de schooltuin over op de gasten.  
 

De renovatie Kastelenbuurt komt voort uit het 
Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. Hierin werken de 
gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de 
provincie Limburg sinds 2012 intensief samen om de 
Donderberg duurzaam te verbeteren. WOP Donderberg is nu 
laatste fase ingegaan. Deze fase duurt nog tot en met 2025. 

  

Renovatie Kastelenbuurt feestelijk opgeleverd 
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Op woensdag 12 oktober start in het MFC ‘t Paradies weer een 
CURSUS  ENGELSE  EN  AMERIKAANSE  LITERATUUR.    
Docent is drs. Rob Huver, voormalig docent Engels aan de Hogeschool Zuyd. 
Cursusdata: woensdagen 12 en 19 oktober, en 2, 9, 16 en 23 november. 
Aanvangstijd: 10.00 uur   Cursusduur: 6 lessen, van 10.00 tot 12.00 uur. 
De kosten voor deze cursus bedragen € 65.00 inclusief reader. 
Enige basiskennis van de Engelse taal is voldoende om de cursus te volgen. 
Aanmelden voor deze cursus middels een machtigingsformulier, verkrijgbaar bij de 
receptie van MFC ’t Paradies.   
Verdere informatie is te verkrijgen bij: Mevr. A. Ohlenforst, tel. 32 47 52 of  
mevr. E. Verbruggen, tel. 31 76 01 
of www.paradiesroermond.nl   info@paradiesroermond.nl   
 

Van het humoristische How to be a Brit van George Mikes, via songteksten van de 
Sixties van Leonard Cohen en Bob Dylan, naar het autobiografische leven van 
Michelle Obama als vrouw van de president. Britse en Amerikaanse literatuur 
vergeleken in ‘t Paradies.    
 

Er wordt onder andere ingegaan op het kunstmatig science fiction leven van Klara 
in Klara and the Sun van Kazuo Ishiguru uit 2021 en Anne Tylers’ Spool of a blue 
Thread over drie generaties van een Amerikaanse familie. Dan verder met Michelle 
Obama’s levendige autobiografie, samen met het 19e eeuws mild kritisch klassiek 
meesterwerk over menselijke trots, van schrijfster Jane Austen: Pride and 
Prejudice. Vervolgens wordt het spannend verhaal over bijgeloof ten aanzien van een 
niet bestaand slangenmonster in The Essex Serpent van Sarah Perry vergeleken met 
Arthur Miller’s aangrijpend toneelstuk The Crucible uit 1953, over het bijgelovig leven 
van de eerste Amerikaanse streng religieuze immigranten en de gevolgen daarvan. 
Typisch Britse zelf relativerende humor komt aan bod in George Mikes How to be a 
Brit en in David Sedaris’ Me Talk Pretty, een hilarische beschrijving van het leven van 
zijn antiheld vol komische misverstanden in Frankrijk in 2000. 
Songs en gedichten van bekende Britse en Amerikaanse dichters en musici vullen ook 
een zitting, en we sluiten af met het zeer persoonlijk leven van twee broers in Bruce 
Chatwin’s On the Black Hill boerderij in Wales in de twintiger jaren en het even 
onconventionele verhaal van D.H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover uit 
1928. Historische achtergronden, zoals Queen Victoria, president Roosevelt en 
Reagan, etc, komen natuurlijk ook aan bod. Enige basiskennis van de Engelse taal is 
voldoende om de cursus te volgen. Het lesmateriaal in de vorm van een boekje met 
te behandelen teksten en info over de schrijvers en hun werk ontvangt u tijdens de 
eerste bijeenkomst.  

Post Covid is weer cultuurfit 
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: jouw aanspreekpunt in de wijk   
 
 

 
Wil je (weer) meedoen in de samenleving en jezelf inzetten voor je wijk? Of heb je 
een vraag op het vlak van welzijn, ondersteuning of zorg? Dan is Vijf jouw 
aanspreekpunt. Onze leef coaches staan ook in de wijk Donderberg klaar om je 
verder te helpen. Dicht bij huis, laagdrempelig en met oprechte aandacht voor jou 
en je verhaal.  
 

Sinds januari organiseert Vijf in opdracht 
van de gemeente Roermond 
ondersteuning, welzijn en zorg in de wijken 
van Roermond en Swalmen. Wanneer je 
een vraag hebt voor jezelf of een naaste, of 
op zoek bent naar zingevende activiteiten 
in jouw buurt, dan kun je bij ons terecht. 
We gaan samen met je in gesprek om je 
vraag of behoefte te verhelderen en samen 
bekijken we waar jouw wensen liggen.  
 

Positieve Gezondheid   
Bij Vijf geloven we dat een mens veel meer is dan zijn of haar ziekte, beperking of 
probleem: we denken en handelen vanuit het gedachtengoed van Positieve 
Gezondheid. Dit betekent dat we breder kijken dan het medisch perspectief. We 
denken niet in beperkingen of aandoeningen, maar richten ons op wie jij bent als 
mens en de mogelijkheden die je hebt. In onze gesprekken met jou kijken we naar 
hoe jij je leven graag zou willen leiden en wat ervoor nodig is om dat mogelijk te 
maken. Of je nu leeft met een ziekte of beperking, kampt met een verslaving, je 
eenzaam voelt of zoekt naar een manier om invulling en zin te geven aan je dagelijks 
leven; onze leef coaches luisteren zonder oordeel naar je verhaal en helpen je op 
weg om weer de beste versie van jezelf te worden.  
 

Sociale kwaliteit  
Naast Positieve Gezondheid, geloven we bij Vijf in de kracht van vitale 
gemeenschappen: gemeenschappen waarin inwoners elkaar weten te vinden en naar 
elkaar omkijken. Waar er oog is voor elkaars talenten en voor het belang van 
duurzaam en gezond samenleven. En waar voldoende voorzieningen en activiteiten 
zijn om het welzijn en de gezondheid van de inwoners te onderhouden. In vitale 
gemeenschappen zijn mensen vaak gelukkiger, gezonder en is hun zelfredzaamheid 
groter.  
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In elke wijk – óók in de Donderberg – zijn talrijke mogelijkheden, voorzieningen en 
initiatieven die helpen om prettig samen te leven, om het dagelijks leven makkelijker 
te maken en om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan inloopvoorzieningen voor een 
praatje of activiteiten, mogelijkheden voor talentontwikkeling en de ontwikkeling van 
basisvaardigheden, bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk. De leef coaches van 
Vijf weten welke mogelijkheden en voorzieningen er allemaal zijn dicht bij huis. Zij 
kunnen samen met jou bekijken wat het aanbod is en hoe dit aansluit bij jouw vraag 
en behoefte.  
 

Vijf in de wijk 
Soms zijn de woon- en leefomstandigheden in de wijk voor verbetering vatbaar. 
Omdat we dit zien als een belangrijk onderdeel van de vitaliteit van de wijk, spelen 
de leef coaches van Vijf ook een rol bij het opbouwen van de wijk. Zo bouwen en 
onderhouden zij buurtnetwerken, omdat een sterk buurtnetwerk zorgt voor een 
sociaal vangnet (denk bijvoorbeeld aan een open inloop, burenhulp, een 
gezamenlijke moestuin, etc.) waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen. Onze leef 
coaches staan altijd open voor ideeën van inwoners en zoeken graag de 
samenwerking op met inwoners en bewonersgroepen die willen meehelpen om de 
leefbaarheid van hun wijk te verbeteren en versterken.   
 

Samenwerking 
Omdat we welzijn, zorg en ondersteuning binnen de gemeente Roermond graag 
simpel en laagdrempelig houden, is Vijf voor de meeste vraagstukken jouw eerste 
aanspreekpunt. Betekent dit dat we alles zelf doen? Zeker niet! We werken nauw 
samen met de gemeente Roermond, 
zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en 
bewonersnetwerken. Mocht je vraag niet bij 
ons thuishoren, dan brengen we je graag in 
contact met de juiste partij. En wanneer we 
samen hebben vastgesteld dat meer 
gespecialiseerde zorg nodig is, dan dragen 
we jouw case zorgvuldig over aan de juiste 
zorgpartner. Zo ontzorgen wij jou!  
 
Contact  
Heb je een vraag op het gebied van welzijn, ondersteuning of zorg? Wil je meedoen 
in de wijk of wil je met ons samenwerken om de leefomstandigheden in je wijk te 
verbeteren? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via: 
T. 0475-38 46 39 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) 
E. info@vijf.nu 
 
Vijf is een initiatief van Wel.kom, PSW, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. 
Samen met jou, als inwoner van Roermond, zijn wij Vijf. 
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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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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 
Augustus 

Do 4 GFT 
Do 4 PMD 
Do 11 Restafval 
Do 11 PMD 
Do 18 GFT 
Do 18 PMD 
Do 25 Restafval 
Do 25 PMD 
Vr 26 Oud papier 
September 
Do 1 GFT 
Do 1 PMD 
Do 8 Restafval 
Do 8 PMD 
Do 15 GFT 
Do 15 PMD 
Do 22 Restafval 
Do 22 PMD 
Do 29 GFT 
Do 29 PMD 
Vr 30 Oud papier 
   
GFT               is met de            Groene deksel 
PMD             is                          plastiek 
Restafval     is met de            Zwarte deksel 

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: Radiotoren 
Winnaar vorige uitgave:  May Wenting van Uden   gefeliciteerd. 
  
Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 


