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De redactie. 

 

Lieve lieve mensen, nogmaals 
ons verzoek. Vraag aan winkels 
of bedrijven of misschien U zelf. 

Wij hebben sponsors nodig!!!! 

Zonder kunnen wij geen wijkblad 
uitbrengen. 

 

Ook doe ik een oproep aan alle 
lezers. Wij zijn opzoek naar 
verhalen of leuke stukjes voor in 
het wijkblad. Zoals jullie zien 
hebben we natuurlijk onze eigen 
Hans, helaas schrijft Willie niet 
meer en dan wordt het een 
beetje van hetzelfde haha. 

Dus heeft U een leuk verhaal of 
iets anders stuur het op naar. 

wijkbladdonderberg@gmail.com 
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De wijkraad 

Eindelijk konden we weer een wijkraad BBQ geven. 

Er zijn al wat geluiden binnen gekomen dat het niet klopte…. 
Sommige mensen dachten echt, we komen om 15:00 uur en 

eten en gaan weer weg. 

Sorry mensen dit is niet de opzet. 

Wij organiseren deze BBQ zodat mensen bijeenkomen om 
gezellig een leuke middag te hebben. Even bijkletsen enz. 

Maar niet alleen om te eten!! 

We zullen dan ook de volgende keer ervan uitgaan dat 
iedereen op de hoogte is wat de bedoeling is van onze BBQ. 

Maar buiten die paar mensen vond de rest het geweldig en 
beloofde volgend jaar weer te komen. 
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Mijn dochter woont in Delft, 
Mijn vader in Den Haag, 

Mijn moeder woont in Lutjebroek, 
Maar ze woont daar niet zo graag; 

Mijn zoon is ooit geëmigreerd, 
Mijn ouders waren Joden, 

Mijn ware zelf doet heel veel leuks, 
Maar dat is eigenlijk verboden…; 
Mijn achterneef was travestiet, 

Mijn nichtje breide sokken, 
Mijn horoscoop voorspelt veel goeds, 

Maar die kan ook zitten jokken…; 
Mijn toekomst is heel ongewis, 

Mijn verleden al vergeten, 
Mijn alledag een avontuur, 

Mijn persoonlijkheid gespleten; 
Maar vraag me niet of ik het snap, 

Mijn raadsels zijn met velen, 
Maar dat het mooi is, zeker weten, 

Mijn geluk een lachend delen… 
@ Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Dochter 
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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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Alle activiteiten in ’t Paradies te Roermond zijn in principe gratis. 
Wij vragen slechts een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan 
Wereldwijd voor kinderen. 
Dit zijn: 
  

• Stilte wandelingen in Herkenbosch (3 sept., 1 okt., 30 okt., (dag van 
de Stilte) en 26 nov.) 

• Volle maanwandelingen in Montfort (9 sept., 7 okt. en 11 nov.) 
• Gespreksbijeenkomst over Eenzaamheid op 26 sept. in ’t Paradies te 

Roermond (week van de eenzaamheid) 
• Gespreksbijeenkomst over Armoede op 17 okt. in ’t Paradies te 

Roermond (week van de armoede) 
• Workshop Leven met Verlies in ’t Paradies te Roermond (4 

bijeenkomsten: 20 okt., 27 okt., 3 nov. en 10 nov.) 
• Lezing op 14 nov. over De kracht van het woord door Jacob de 

Leeuwe in ’t Paradies te Roermond 
• Lezing op 12 dec. over Dankbaarheid door Peter Kerkhof in ’t 

Paradies te Roermond 
 

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     

‘t Paradies nieuws 
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Eens… in een ver verleden, was dat zo. We lazen ons helemaal...… stuk. En de 
boeken dus ook. Heerlijk, we groeiden allemaal op met boeken tenslotte. En 
als je groter werd was daar ‘Hubste-n-al geschreeve…’ van de Janse Bagge 
Band, in hun nummer ‘Sollicitere’. We lazen niet alleen alles stuk, we 
schreven onze vingers ook blauw. Hoe anders is het in deze tijd: ‘papier is 
niks meer waard’ zei meneer Boom, van de tweedehands boekwinkel met 
dezelfde naam in de stad, toen ik met een enorme tas grote zware boeken 
van kringloopwinkel Emmaus in Swalmen afkwam, waar ik zegge en schrijven 
(!) 5 euro voor had betaald. Voor de hele tas dus. Terwijl dezelfde boeken, 
stuk voor stuk, bij hem in de winkel zeker minimaal 10 euro zouden hebben 
gekost. En dan de ‘gelatenheid’ waarmee hij dat zij, zo van ‘het is nu eenmaal 
zo geworden in de wereld van nu…’ Er wordt veel minder gelezen. Nou ja, 
wèl de hele dag op de telefoon en op de PC natuurlijk, dus waar gaat het 
over. Over papier. Dàt is het verschil…  

Tegelijkertijd heb ik proefondervindelijk nog wat ontdekt over boeken, waar 
je totaal niet bij stilstond toen je ze zo verwoed las: als je ouder wordt, 
blijken boeken opeens enorm zwaar, nòg zwaarder of zelfs het aller zwaarst 
van iets wat je door de dag in je leven tegenkomt. Het is gek, maar van de 
zwaartekracht merken we natuurlijk normaalgesproken niks. Dat het er 24/7 
voor zorgt dat wij niet van de aarde af kukelen als we 
weer eens door het draaien van onze planeet op de 
kop hangen b.v… wie staat daarbij stil?  Maar zelfs 
ZITTEN zouden we niet kunnen als die zwaartekracht 
niet bestond: de stoel zweefde en wij ‘zwoven’ nog 
harder…. Maar door de boeken kom je er opeens 
achter. Die worden namelijk steeds zwaarder naarmate jij ouder wordt. 
Onzin natuurlijk. Toen je jong was wogen ze net zoveel. Maar je merkte het 
niet. Als ik nu op m’n 73ste een groot boek uit de kast moet pakken, nou dat 
kost me veel moeite, boy oh boy, blij als ik weer zit dan. Maar zelfs op je 
schoot WEEGT het ook nog… Ik heb de bovenste planken van mijn 
boekenkasten dan ook allemaal leeg gelaten tegenwoordig, want het is een 
‘Herculische prestatie’, om die dingen van die bovenste planken te halen, niet 

Om elke hoek een boek… 
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uit je klauwen te laten vallen én ook weer terug te zetten: nòg erger! Opeens 
weet je wat zwaartekracht inhoudt, reuze interessant eigenlijk. Niet dat het 
wat helpt….  

Noodgedwongen kun je daardoor steeds minder met boeken. Ik had b.v. een 
hobby van in allerlei boeken iets opzoeken over een bepaald iets en dat dan 
ergens noteren zodat je het later verder kan bekijken etc. Nou vergeet het 
maar. Dan loop je dus al die tijd met boeken te sjouwen en je raakt er nu 
hartstikke van buiten adem of erger. Bullshit denken jonge mensen, allemaal 
onzin: de oplossing is gewoon alles op internet lezen en opzoeken. Niks te 
zwaartekracht. Alles vliegt vederlicht door de ether en je vertilt je er nooit 
aan… Nou denken wij oudjes dan, je vertilt je wellicht toch, maar dan aan je 
menselijke waarden die verloren gaan, want zeggen wij dan: ‘je zit alleen nog 
maar op dat scherm…’ En dan is de cirkel weer rond.  

Net zo goed als wij toen niet stilstonden bij de zwaarte van boeken, staan 
jonge mensen van nu niet stil bij de eventuele nadelen LATER van hun 
internetvoorkeuren etc.  Met één grote uitzondering wat dat lezen en die 
boeken aangaat: De Minibiebs. Dat is ècht een 
fenomeen van de laatste pakweg 10/20 jaar denk ik 
(of al langer? Pin me er niet op vast svp) en het 
groeit en wordt groter en belangrijker, voor veel 
mensen.  Er bestaat zelfs zoiets op internet (!) als: 
‘Minibieb.NL’ Nou mensen als je daar gaat kijken, je 
weet niet wat je ziet. Maar trouwens iedereen 
heeft in z’n buurt wel iemand die zo’n kastje buiten heeft gezet. Albert Heyn 
had ze vroeger ook bij de ingang staan, maar die zijn sinds de corona 
verdwenen. Het is natuurlijk niet iets waar je wat aan verdient, dus ze 
hebben er meer ‘last’ dan wat anders van, met gevolg dat we ze daar niet 
meer terugzien. Maar niet getreurd er zijn er nog genoeg over en als u naar 
voornoemde site gaat, vindt u er zelfs routebeschrijvingen waarop u zoveel 
mogelijk van die kastjes tegenkomt. Christel Bremmers, de bieb-dame zeg 
maar in de Ontmoetingsruimte in de Donderie, is zo iemand die, met haar 
vriend Peter, zeer regelmatig dergelijke routes volgt, ‘aafsjuumt…’, 
boekenwurm als ze is. Ze heeft er een kleine 1300 en leest gemiddeld 5 
boeken per week. (U zit nog?) Na zes uur ’s avonds moet u haar niet meer 
bellen, want dan LEEST ze.  
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Op die tochten (gemiddeld 9 à 10 kilometer) heeft ze een tas achterop met 
de boeken die ze wil wegdoen en voorop in een tas de nieuwe boeken. Het is 
altijd weer een grote verrassing wat ze tegenkomt dan natuurlijk. In 
juli/augustus is het ook komkommertijd in die kastjes zegt ze, dan staat er 
niet veel in want dan gaat opeens iedereen lezen. ‘Er zijn nooit genoeg van 
die kastjes’, vindt Christel. Hier spreekt de ware liefhebber. Haar zul je niet 
snel over de zwaarte van boeken horen. Integendeel boeken geven haar 
vleugels.  

Tsjonge nu ik eenmaal een regel 
over boeken heb gepend, merk ik 
dat daar eigenlijk ontzettend veel 
over te zeggen is. Leuk! Dit 
wijkblad is tenslotte ook een soort 
klein boekje. En het weegt niks! 
Hoezo zwaartekracht? Je vertillen 
aan het Wijkblad. Bijna symbolisch 
als dat zou gebeuren. Mwah… 
Maar het kàn natuurlijk tòch….  

Lieve mensen: veel leesplezier! 

@ Hans 
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Op dit moment wordt er volop gewerkt 
aan het opzetten van een klusbus en 
buurtrestaurant voor de Donderberg. 
Het plan is dat het buurtrestaurant 
begin 2023 opent en dat de klusbus 
vanaf dan door de straten van de 
Donderberg rijdt.

De klusbus en het buurtrestaurant zijn 
het resultaat van een bijeenkomst 
eerder dit jaar. Buurtbewoners en 
mensen van de verschillende wijk-
initiatieven dachten toen na over het 
opzetten van een buurtonderneming. 
De deelnemers denken dat er op de 
Donderberg de meeste behoefte is aan 
deze twee initiatieven.

Buurtklusbus voor de kleine klusjes
De buurtklusbus is een klusbedrijf dat 
voor buurtbewoners kleine, veelvoor-
komende klusjes kan uitvoeren om met 
kleine maatregelen huizen energiezui-
niger te maken. Hiervoor worden met 
de woningcorporaties Wonen Zuid en 
Wonen Limburg afspraken gemaakt. 

Huurders kunnen dan tegen een kleine 
bijbetaling gebruik maken van de 
klusbus. Ook particuliere woningbezit-
ters kunnen de klusbus inschakelen. 
Het klusbedrijf bestaat (grotendels) uit 
klussers die zelf op de Donderberg 
wonen. Klussers die door omstandig-
heden elders niet aan de slag kunnen. 
Zo zijn ze toch zinvol bezig en kunnen 
ze werkervaring opdoen. Door deze 
klussers in te zetten voor de wijk, 
snijdt het mes dus aan twee kanten. 

De buurtklusbus werkt vanuit het 
Bruishuis aan de Saturnusstraat. Hier 
zit ook al het wijkteam van Groen & 
Doen. Dit wijkteam onderhoudt de 
groenvoorzieningen binnen de wijk. 
Door samen te werken kunnen werk-
zaamheden goed op elkaar worden 
afgestemd. 

Samen eten in het buurtrestaurant
Op de Donderberg bestaat behoefte 
aan samen koken en eten. Elkaar 
ontmoeten en het tegengaan van 

Een eigen klusbus en 
buurtrestaurant voor de 
Donderberg
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Een eigen klusbus en 
buurtrestaurant voor de 
Donderberg

eenzaamheid krijgt vorm in een 
buurtrestaurant van en voor de 
Donderberg. In dit buurtrestaurant 
kunnen mensen voor een paar euro 
een gezonde en lekkere maaltijd eten. 
Het buurtrestaurant gaat begin 2023 
van start en is dan enkele avonden per 
week open. 

Er zijn binnen de wijk ook andere 
initiatieven die actief zijn op het gebied 
van koken en eten. Samen met deze 
wijkinitiatieven wordt gekeken naar het 
invullen van een buurtrestaurant. De 
locatie van het buurtrestaurant is nog 
niet bekend. Het wordt in elk geval een 
locatie die centraal ligt en makkelijk 
toegankelijk is.

Om dit van de grond te krijgen moet er 
de komende tijd nog veel gebeuren. 
In het wijkblad van december lees je 
meer over de buurtklusbus en het 
buurtrestaurant. 

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

Hoe werkt het?
Op www.donderbergroermond.nl/kleurjewijk vind je een aanvraag-
formulier. Vul dit formulier in en stuur het op. Een adviesgroep van bewoners 
beoordeelt welke ideeën wat steun kunnen gebruiken.

Meer informatie?
Heb je een goed idee en weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken, 
dan kunnen de leefcoaches van Vijf je helpen, 
telefoonnummer 0475-345135, 
e-mailadres donderberg@vijf.nu

De afgelopen tijd zijn er bijdrages geweest voor 
- Het organiseren van een Pools kinderfeest.
- De braderie in de Componistenbuurt.
- Een ontmoetingsactiviteit van de flat ’t Roosendael.
- Werkgroep Veldboeket voor het aanleggen 
 van een haag. 
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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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Vrijdag 16-9-2022 om 15:00 uur was het zover. Eindelijk na 2 jaar 
Corona konden we weer een Wijkraad BBQ planen. 

De opkomst was geweldig en zelfs met af en toe regen of de regen kwam met 
bakken uit de lucht. Konden we met al die 
partytenten toch buiten zitten. Vaak als ik weer 
een melding kwam maken dat “het regende” of 
“de zon schijnt”, werd er hard gelachen. En 
daar ging het deze dag toch om. Niet om de 
BBQ (wel erg lekker) maar om het samenzijn. 
Bij 1 tafel lukte dit heel goed, de LUNA tafel. 
Meiden jullie zijn altijd van harte welkom. 

 
 
Buiten en binnen kon je van de muziek genieten  
van onze eigen DJ Sjaak.  Die samen met zijn Mam 
altijd aanwezig is op onze BBQ. 
 
 

Maar op het moment dat rond 16:30 het buffet werd geopend, werd het 
hemelsblauw en scheen de zon.  
  

Wijkraad BBQ 
 



15
14 

 

 

  

15 
 

 

 

Vrijdag 16-9-2022 om 15:00 uur was het zover. Eindelijk na 2 jaar 
Corona konden we weer een Wijkraad BBQ planen. 

De opkomst was geweldig en zelfs met af en toe regen of de regen kwam met 
bakken uit de lucht. Konden we met al die 
partytenten toch buiten zitten. Vaak als ik weer 
een melding kwam maken dat “het regende” of 
“de zon schijnt”, werd er hard gelachen. En 
daar ging het deze dag toch om. Niet om de 
BBQ (wel erg lekker) maar om het samenzijn. 
Bij 1 tafel lukte dit heel goed, de LUNA tafel. 
Meiden jullie zijn altijd van harte welkom. 

 
 
Buiten en binnen kon je van de muziek genieten  
van onze eigen DJ Sjaak.  Die samen met zijn Mam 
altijd aanwezig is op onze BBQ. 
 
 

Maar op het moment dat rond 16:30 het buffet werd geopend, werd het 
hemelsblauw en scheen de zon.  
  

Wijkraad BBQ 
 



1616 
 

 

 

Op een zonnige ochtend in juli kwamen de leerlingen van de brugklas 
van de Vrije School BC Broekhin en hun mentoren op bezoek in de 
Donderse Moestuin  
 
Het was een educatieve, informatieve en vooral gezellige ochtend!   
De leerlingen werden verwelkomd met ranja en iets lekkers. Daarna 
kregen zij een korte uitleg over het ontstaan en doel van de moestuin, 
gevolgd door een rondleiding door de tuin door twee tuinders en een 
bestuurslid.  
 
De leerlingen hadden zelf allerhande lekkers 
meegenomen om in de tuin te kunnen picknicken 
en er waren pancakes met fruit & eetbare 
bloemen uit de moestuin.  
 
 
Tot slot kwam de imker nog met informatie over de aanwezige 
bijenkasten en hun bewoners. In een speciale kast kon van dichtbij 
veilig gekeken worden hoe een en ander er van binnen uitziet en 
uiteraard mocht iedereen wat honing proeven.  
 

 
Kortom, het was een 

zeer geslaagde 
ochtend! 

 

 
 
 
  

Leerlingen BC Broekhin bezoeken Donderse Moestuin 
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Bijeenkomst over dementie in de Woonkamer van de 
Buurt  
In 2020 woonden in Roermond ongeveer 1.000 mensen met dementie 
en dat aantal neemt de komende jaren waarschijnlijk toe. Bijna 60% 
van de mensen met dementie woont nog thuis. We realiseren ons vaak 
niet dat de meeste mensen met dementie na de diagnose nog ruim 
zeven jaar bij u thuis of in hun eigen huis wonen. Ook door de wet 
wonen mensen met dementie langer thuis. Zij blijven langer deel 
uitmaken van uw gezinssamenstelling, uw (sociale) leven en de 
samenleving.  
 
Kortom: dementie kan voor u, uw gezin, uw familie, uw (sociale) leven 
en in de wijk Donderberg een belangrijk onderwerp worden. Of 
misschien is dit al zo? Daarom organiseren VIJF, Woonkamer van de 
Buurt en Dementievriendelijk Roermond een bijeenkomst om u te 
informeren over dementie: hoe herken ik dementie, waar kan ik terecht 
met mijn vragen en wat zijn de verdere mogelijkheden. Tijdens de 
bijeenkomst is er ook ruimte voor vragen en om met elkaar in gesprek 
te gaan. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 november om 19.00 uur 
in de ‘Woonkamer van de Buurt’ (Mozartstraat 117 Roermond). 
Deelname is gratis en de koffie en thee staan voor u klaar.  
 
Meedoen 
Wilt u meedoen of wilt u graag meer informatie? Meld u dan zo snel 
mogelijk aan bij Adem Bosal (a.bosal@vijf.nu | 06-52562810) of Els 
Dorssers (e.dorssers@vijf.nu | 06 52562879). Graag tot ziens!  
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De Vrijwilligersproeverij: een tocht langs 
vrijwilligersorganisaties  
Kom op zaterdag 8 oktober sfeer proeven bij diverse 
vrijwilligersorganisaties en verenigingen! 
 
Altijd al vrijwilligerswerk willen doen? Of wil je wel eens kijken in de 
keuken van een vrijwilligersorganisatie? Tijdens de proeverij kun je 
talloze organisaties bezoeken. Je kunt er sfeer proeven, rondkijken, 
verhalen horen van vrijwilligers die er al werken, meer horen over de 
organisatie, je vrijwilligerstalent ontdekken en misschien steek je al 
even de handen uit de mouwen. Bevalt het? Dan kun je meteen een 
afspraak maken om op een later moment uitgebreider mee te lopen en 
meer te weten te komen. 
 
Waar vindt de vrijwilligersproeverij plaats?  
De Vrijwilligersproeverij vindt plaats bij de organisaties en verenigingen 
zelf; zij openen hun deuren voor jou! Een klein aantal, zonder vaste 
ontmoetingsplek, heeft een plekje bij een andere organisatie 
gevonden. Daar kunnen zij meer over hun activiteiten vertellen.  
 
Reserveer zaterdag 8 oktober alvast in je agenda. Tussen 10.00 en 
16.00 uur ben je van harte welkom! 
 
Meer weten? 
Op de website van Actief Roermond vind je een handig kaartje met een 
overzicht van de organisaties en verenigingen die meedoen. Kijk op 
www.actiefroermond.nl of bel voor meer informatie naar (0475) 384 
639. 
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Workshop ‘Het signaleren van ouderenmishandeling’ 
 
Ouderenmishandeling komt vaker voor dan je zou denken. En het 
houdt niet op, totdat je iets doet. Daarom organiseert Actief 
Roermond de workshop ‘Het signaleren van 
ouderenmishandeling’.  
 
Kom je als vrijwilliger in contact met ouderen? Dan kun je een 
belangrijke rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. 
Vrijwilligers hebben vaak een vertrouwensband met de mensen die zij 
helpen. Daardoor is de kans aanwezig dat zij iets van eventuele 
mishandeling zien of horen.  
 
Vaak heerst er een taboe rondom dit onderwerp, dus de aanpak van 
ouderenmishandeling begint bij het bespreekbaar maken ervan. Wil je 
meer informatie over dit onderwerp en de signalen leren herkennen? 
Meld je dan aan en ga aan de hand van een praktijkvoorbeeld in 
gesprek met anderen over ouderenmishandeling! 
 
De workshop vindt plaats op dinsdag 18 oktober van 19.00 tot 20.30 
uur op de Florasingel 38 in Roermond. Iedereen die geïnteresseerd is, 
is van harte welkom. 
 
Meedoen 
Meedoen kan gemakkelijk door je aan te melden via 
www.actiefroermond.nl of door een mailtje te sturen naar 
info@actiefroermond.nl. Vermeld daarbij je naam en waar je actief bent 
als vrijwilliger. Graag tot ziens op 18 oktober! 
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Iedere dinsdagavond van 19.00u tot 21.30 uur is 
er teken- en schilderles bij Gotcha. In een 
gezellige sfeer en onder deskundige leiding kun 
je op je eigen niveau samen met andere tekenen 
en schilderen.  

Kosten zijn 5 euro 
per maand. 
Daarvoor kun je 
gebruik maken van 
potloden, penselen, 
stiften, papier en 
doek.   

Iedereen boven de 18 jaar die wil leren tekenen 
of schilderen is van harte welkom. Aanmelden 
kan bij Chris Dahmen, Tel 06 25241392. 
 
 
 
 
 
 
   
  

Leren tekenen of schilderen op je eigen niveau 
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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) 
Ma., Di. en Do. 10:00 tot 15:00 uur 
Wo. en Vrij. 10:00 tot 12:00 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) 



2323 
 

 

 

  

MijnAfvalwijzer.nl 
Oktober 
Do 6 Restafval/PMD 
Do 13 GFT/PMD 
Do 20 Restafval/PMD 
DO 27 GFT/PMD 
Vrij. 28 Oud papier 
November 
Do 3 Restafval/PMD 
Do 10 GFT/PMD 
Do 17 Restafval/PMD 
Do 24 GFT/PMD 
Vrij 27 Oud Papier 

GFT               is met de            Groene deksel 
PMD             is                          plastiek 
Restafval     is met de            Zwarte deksel 

Volgende uitgave is December 
Kopij inleveren t/m 18 november 

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

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

Stichting Vrienden van Kind en Dier 
Kinderboerderij 
Kast. Daelenbroeckstraat 73, 6043 XN 
Beheerders: Silvia en Maikel 
06-10203742/06-81112108 
kinderboerdrijdonderberg@gmail.com 
 

Stichting Sterrenberg 
Lunastraat 1- 6043 VE Roermond  
Sterrenberg100@gmail.com  
 
Stichting Sterrenberg Roermond | Facebook 
 

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  
 

Vijf 
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
Roermond Tel. 0475-345135  
Website: www.vijf.nu 
 

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

 
  
  
  
. 
  

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:  
Winnaar vorige uitgave: Bianca Bemelmans gefeliciteerd. 
  
Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 


