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De redactie. 

 

Dit is de laatste uitgave van 2022. 

Zoals we al eerder hebben verteld 
willen we ook graag door in 2023. 
Maar dit kan echt niet zonder Uw 
hulp……dus nogmaals ……………. 
Lieve mensen geef U op als 
sponsor of meld U voor een 
advertentie. 
 
Maar onder vermelding van hulp 
wijkblad in 2023 mag U ook elk 
bedrag storten als U ook in 2023 
het wijkblad weer op Uw mat wil 
vinden en de leuke verhalen van 
onze eigen Hans wil lezen. 
Natuurlijk ook al de info die er in 
staat moet U dan missen als we 
moeten stoppen met het blad. 

Help ons en stort wat U kunt 
missen via: 
Stichting Wijkraad Donderberg 
NL 33 RABO 0124 4413 43 
Onder vermelding “Help” 
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De wijkraad 

Het was weer een geweldig jaar. 
De wijkraad heeft weer van alles gedaan. Maar er komen nog wat 

dingen aan, voor het jaar om is bv. 

Sinterklaas met pieten in het winkelcentrum. (3 dec.) 
Een kerstmarkt (16 en 17 dec) met natuurlijk 
de komst van de Kerstman met zijn vrouw. 

 

Sint-Maarten was te gek, veel kinderen en natuurlijk, 
Boy en Sjra zorgde voor een spetterend vuur. 

De dames zorgde voor chocomelk, appelsap, een wafel en een 
heerlijke mandarijn voor de kids. 

 

De wijkraad gaat dan ook in 2023 weer van alles organiseren. 
 

Hele fijne feestdagen gewenst door de Wijkraad Donderberg. 
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Stichting Sterrenberg is al tientallen jaren actief in de Sterrenberg. Sinds jaren is de stichting 
gehuisvest in het pand van Lunastraat 1. Hier vinden wekelijks tal van activiteiten plaats 
voor jong en oud. Omdat het een ‘gewoon’ pand betreft is het niet voor iedereen duidelijk 
dat Stichting Sterrenberg hier zit. Ook de binnenruimten zijn wat gewoontjes. Dat gaat nu 
veranderen. 

 

Samen met kinderen worden muurschilderingen gemaakt voor de activiteitenruimte, de gang 
en de buitenmuur. De bedoeling is om wanden te beschilderen met een kindvriendelijk motief, 
waardoor de ruimten een kindvriendelijke uitstraling krijgen. Door de 
buitenmuurschilderingen krijgt ook het gebouw een eigentijdse en unieke uitstraling. 

 

Tijdens een workshop brengen kinderen zelf de motieven op de muren aan. Er komen diverse 
muurschilderingen in het gebouw. Dit naar ontwerp van en in samenwerking met de kinderen 
uit de buurt. Kinderen maken tekeningen om op de muur te schilderen. Dat gebeurt onder 
begeleiding van kunstenares Amy, die zelf ook in de Sterrenberg woont. Zij verzorgt regelmatig 
workshops voor kinderen en volwassenen.  

 

We starten eerst met de buitengevel, zodat dit voor de winterperiode klaar is. Daarna volgt de 
binnenkant. 

 

Dit project is mede mogelijk dankzij een bijdrage van Kleur-je-Wijk. Hierbij kunnen bewoners 
van de Donderberg een plan indienen om hun eigen wijk, buurt of straat te verbeteren. Een 
adviescommissie die uit bewoners van de Donderberg bestaat, beoordeelt de plannen. Ook 
Wonen Zuid verleent medewerking aan de uitvoering van dit project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe uitstraling voor ‘clubhuis’ aan de Lunastraat 1 
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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. 

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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Midden in de wijk, aan de Donderbergweg vind je de moestuin. Een plek om tot rust te 
komen en andere natuurliefhebbers te ontmoeten. Lekker actief bezig zijn in de 
buitenlucht en heerlijk genieten van zelf gekweekte groenten. Dit in een sfeer van 
onderlinge gezelligheid. Daar staat de Donderse Moestuin voor. 

Voor iedereen 

Het hebben van een moestuin is leuk voor beginners en gevorderden. De moestuin is er voor 
iedereen. Van jong tot oud en ook voor mensen die minder mobiel zijn. In de moestuin vind je 
enkele bakken die hoger staan en waar je staand of zittend aan kunt werken. Zo is de 
moestuin voor iedereen toegankelijk.  

Het nieuwe seizoen start in maart 

Vanaf maart start het nieuwe tuinseizoen. Heb je interesse om te tuinieren? Of heb je vragen? 
Neem dan contact op met de Dondserse Moestuin door een mailtje te sturen naar 
stichtingdondersemoestuin@gmail.com.  

 

Een mooie hobby die niet duur hoeft te zijn. De tarieven per jaar zijn: 

• Een bak van 20 vierkante meter voor € 35,-. 
• Een hoge bak van 10 vierkante meter voor € 15,-. 

Het bestuur van de Donderse Moestuin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Tuinieren: Een mooie hobby die niet duur hoeft te zijn 
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(Vrijwilliger Van Het Jaar 2022 in de Ontmoetingsruimte). 
 
Je zal het maar wezen… Nou ja, dat ben je dan ook wel gewend natuurlijk, want je bent het al 
je hele leven… Maar sinds ze vrijwilliger in de Ontmoetingsruimte werd, komt het wat 
duidelijker uit nog natuurlijk. Nou HEERLIJK, de Ontmoetingsruimte in de Donderie, waar ze 
vanaf het prille begin (een jaar of 7 geleden?) actief is, weet niet beter en dan word je op een 
gegeven moment Vrijwilliger Van Het Jaar, soort van onvermijdelijk.  
We hebben het over Nancy 
Delissen. Ze woont al haar hele 
leven (53) op de Donderberg. Dan 
groei je volkomen Donderbergs op 
en dat is een groot goed want, zo u 
weet, deze wijk is zo slecht nog 
niet. Eerst woonde ze met haar 
ouders op de Mozartstraat en daar 
kende ik haar al van, want wij 
deden toen de plantsoenen, ook bij 
Nance voor het huis. Nu woont ze 
met haar vriend Richard (óók een 
fenomeen…!) al heel lang in een 
flat in de Olieslagersstraat.  
En nogmaals, ze was er altijd al in Die Ontmoetingsruimte, maar héél spontaan: Nancy is er als 
je haar nodig hebt, voor 100 %. Zet haar niet in een schema of een rooster of id. want dan ben 
je haar kwijt. Heeft ze ook niet nodig, ze doet zo al genoeg. Hoewel ze ook nog werkt bij haar 
zus Miriam, bij Dondersgoed Spul, op dezelfde locatie en daar zit ze wel vast ingepland en 
heeft er verantwoording daardoor. Maar ja, bij en voor je zus, is toch ànders…. In de 
Ontmoetingsruimte doet ze ALLES als je niet uitkijkt, want ze roept ook onmiddellijk ‘JA!’, als 

er iets gedaan moet 
worden, liefst NU en 
DRINGEND.  
Soms moet je dus gewoon 
vóór haar denken en NEE 
zeggen, want ze zou super 
overbelast raken dan. 
Boodschappen doen b.v. 
kun je haar eindeloos vaak 
voor vragen. Onze 
Boodschappen-Stuiter-Plus 
bus zeg maar…Ze lokt dat 
ook uit: ‘zijn er nog 
boodschappen?’ En die zijn 
er ALTIJD wel op zo’n plek 
natuurlijk.  

STUITERBAL. 
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Of op het terras, als de tuinman voor hem, door zijn leeftijd, wat lastige dingen moet doen: 
Nancy is al daar. Of er moet wat opgebouwd worden voor een barbecue of voor de feestdagen 
een versiering of wat ook: ze IS er. En ze rent dan ook de hele dag heen en weer. Niet alleen op 
die plek, maar ook tussen haar woning en haar hondjes en de Donderie of van en naar haar 
moeder die in het Roosendael woont. En dan als je denkt alles te weten van deze allround 
wervelwind, zie je haar opeens STIL STAAN (!) bij iemand, met haar handen op zijn/haar 
schouders of de rug masseren of zoiets houding. Want dat doet ze ook: jou helpen met 
problemen in je lijf of je geest op die manier. Ze legt haar handen op, plechtig gezegd.  
Maar bij Nance is dat niet zo plechtig maar eerder fris en fruitig en midden tussen de andere 
bezoekers in!! Hoe spiritueel wil je het hebben. Stuiterbal-spiritualiteit is van een hoogst 
originele en vrolijke soort. Met een lach en een traan. Want die dingen liggen bij haar vlak bij 
elkaar: ze jankt als ze blij is – en dat is ze héél vaak! - en ook bij ellende, maar…. dat MAG ze 
eigenlijk niet… De hele Ontmoetingsruimte kijkt haar dan bedenkelijk aan, zo van ‘wat krijgen 
we nou!?’ en dan blinkt haar lach alweer door die tranen heen… Geweldig toch!? Ze is haar 
eigen regenboog zeg maar. Een altijd aanwezige stuiterende zonnestraal, nooit meer te 
missen… Hee Nancy: met dank van iedereen die jou kent! Knuffel!  

@ HANS 
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Via deze weg wil de redactie 
alle adverteerders en sponsors 

bedanken voor hun steun . 
Zonder jullie zou er geen  

wijkblad bestaan….. 
Bedankt xxx 

Wij hopen ook in 2023 op Uw steun. 
 

Natuurlijk willen wij U ook 
fijne feestdagen wensen. 

en een super 2023 
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Heb jij een hart dat klopt voor de 
Donderberg? Dan kunnen we jouw 
hulp keigoed gebruiken. We zoeken 
namelijk bestuursleden voor een 
nieuwe stichting in de wijk. Op dit 
moment wordt er hard gewerkt aan het 
opzetten van een buurtonderneming 
van en voor de wijk. We starten met 
een buurtrestaurant en een buurt-
klusbus. Hierin werken verschillende 
wijkinitiatieven en organisaties 
enthousiast samen.

De buurtonderneming wordt onder-
gebracht in een stichting. Voor deze 
stichting zoeken we 3 tot 5 vrijwilligers 
die tijdelijk aan de slag gaan als 
bestuur. Dat is voor maximaal twee 
jaar. Daarna zal een definitief bestuur 
worden gevormd. We zoeken een 
voorzitter, penningmeester en secre-
taris, aangevuld met enkele leden.
De bestuursleden gaan ook mee-
denken over het opzetten van de 
buurtonderneming. De route is niet 
vooraf uitgestippeld; creativiteit en 

flexibiliteit zijn daarom belangrijk. 
Het is een pilot die de kracht van de 
wijk laat zien en die past bij de energie 
die leeft op de Donderberg. Past dit ook 
bij jou? Dan ben jij het bestuurslid dat 
wij zoeken.  

Jouw profiel
- Gevoel voor besturen en 
 management; 
- in staat zijn bestuurlijke besluiten om 

te zetten in juiste acties; 
- goede communicatieve vaardig-
 heden;    
- coördineren (van activiteiten) en 

leiding geven; 
- stimuleren van de samenwerking en 

delegeren van taken;
- bemiddelen tussen partijen;
- inspireren van vrijwilligers;  
- flexibele instelling en stressbestendig.  

Heb je belangstelling? 
Reageer dan uiterlijk 5 januari door 
een brief met CV sturen naar 
info@donderbergroermond.nl

Bestuursleden gezocht 
voor buurtonderneming
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Op maandagavond 17 oktober werd het 
definitieve ontwerp van het plan voor 
de Donderhof aan de bewoners van de 
wijk Donderberg gepresenteerd. 

De bezoekers waren erg enthousiast 
over het ontwerp. De Donderhof is een 
woonzorggebouw met 30 zorgeen-
heden en 16 appartementen in de 
sociale huur, dat door Wonen Limburg 
wordt gerealiseerd. De zorg wordt 
verleend door een particulier initiatief 
dat nauw samenwerkt met Proteion 
op het gebied van zorgbeleid, onder-
steunende systemen, administratie 
en facturatie. Powered by Proteion, 
noemen we dat. Dit nieuwbouwplan 
maakt het straks mogelijk dat mensen 
die intensieve zorg nodig hebben, 
waardig oud kunnen worden op de 
Donderberg. In de eigen vertrouwde 

omgeving, waar rekening wordt 
gehouden met de leefwereld, taal, 
eetgewoonten, rituelen en gebruiken 
die passen bij de bewoners. Hoe fijn is 
dat! De planning is dat het project 
medio 2024 wordt opgeleverd. Op dit 
moment onderzoekt Wonen Limburg 
of het plan financieel haalbaar is.

Meer weten over de Donderhof? 
Kijk op wonenlimburg.nl/donderhof.

Enthousiaste reacties op 
ontwerp Donderhof

We wensen iedereen een fijne feestmaand toe. 

Geef in je brief ook aan wat jouw 
unieke band met de wijk Donderberg 
is. We zoeken namelijk mensen die de 
Donderberg een warm hart toedragen.

Wil je meer informatie? 
Op www.donderbergroermond.nl/
donderneming vind je meer informatie, 
zoals functieprofielen van de 

bestuursleden en informatie over
D’onderneming. Verder zijn er twee 
inloopmomenten, waarop je in gesprek 
kunt gaan met leefcoaches van VIJF. 
Deze inloop is op vrijdag 9 december 
en op vrijdag 16 december tussen 14.00 
en 16.00 uur. Je bent van harte welkom 
in het ‘Theehuisje’ in de Donderie. Dit is 
de ruimte direct naast de beheerder.
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Actief Roermond organiseert gratis 
deskundigheid bevorderende 
bijeenkomsten voor vrijwilligers en 

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

VIJF 
Voor zorg en ondersteuning van volwassenen van 18 jaar en ouder en voor 
ondersteuning bij initiatieven en activiteiten in buurt en dorp, kunt u vanaf 1 
januari 2022 terecht bij VIJF.  
VIJF is een nieuwe naam in de gemeente Roermond. Piepjong, maar met een 
bak aan ervaring. VIJF is namelijk een initiatief van PSW, De Zorggroep, 
Wel.kom en VIGO-Vincent van Gogh. Zij leveren diensten op het gebied van 
welzijn, geestelijke gezondheid, ouderenzorg, verslavingszorg en 
ondersteuning voor mensen met een beperking samen. Vier vertrouwde 
organisaties, maar met een eigentijdse visie.  
Samen met de inwoners van Roermond zijn we VIJF.  
Het versnipperde aanbod van meer dan 50 aanbieders is zo samengesmolten 
tot één geheel. Dat betekent voor gemeente Roermond één langdurige 
samenwerkingspartner en voor inwoners van Roermond één aanspreekpunt 
voor laagdrempelige passende hulp en ondersteuning waarbij ze maar één 
keer hun verhaal hoeven te doen. De ondersteuning aan buurtbewoners die 
hun buurt leefbaarder en leuker willen maken of die anderen in de buurt een 
handje willen helpen hoort daar ook bij.  
 
Op www.vijf.nu is meer informatie te vinden over de organisatie Vijf. De vier 
organisaties blijven naast deze samenwerking, ook afzonderlijk bestaan in 
hun huidige vorm. 
 
Heb je een vraag voor VIJF? Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? 
Ben je op zoek naar zorg of ondersteuning? Neem contact met ons op. Stuur 
een e-mail naar info@vijf.nu 
 

 

 

 



2020 
 

 
 
 

 
 

                              en 

Een nieuwe naam, maar met dezelfde hulp en ondersteuning! 

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

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

Onze inloopspreekuren zijn op de volgende tijden en adressen: 

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

 

Naast onze inloopspreekuren kunt u ook contact met ons opnemen voor het 
maken van een afspraak op een van de volgende locaties: 
Donderberg: Donderbergweg 47 (de Donderie) 
Bredeweg: Bredeweg 239 D (Algemeen maatschappelijk werk) 
Kemp: Javastraat 31 (‘t Trefpunt) 
 
De WegWijZer is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via  
0475 345135 of via mail info@wegwijzerroermond.nl 
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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 
December 2022 
Do 1 Restafval 
Do 1 PMD 
Do 8 GFT 
Do 8 PMD 
Do 15 Restafval 
Do 15 PMD 
Do 22 GFT 
Do 22 PMD 
Do 29 Restafval 
Do 29 Oud Papier 
Do 29 PMD 

GFT is met de Groene deksel 

PMD is plastiek 
Restafval is met de            

Zwarte deksel 

Volgende uitgave is  Febr. 2023 
Kopij inleveren t/m   15 januari 2023 

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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MijnAfvalwijzer.nl 
December 2022 
Do 1 Restafval 
Do 1 PMD 
Do 8 GFT 
Do 8 PMD 
Do 15 Restafval 
Do 15 PMD 
Do 22 GFT 
Do 22 PMD 
Do 29 Restafval 
Do 29 Oud Papier 
Do 29 PMD 

GFT is met de Groene deksel 

PMD is plastiek 
Restafval is met de            

Zwarte deksel 

Volgende uitgave is  Febr. 2023 
Kopij inleveren t/m   15 januari 2023 

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: Snuffen 
Winnaar vorige uitgave: Mira Miranda   gefeliciteerd. 
 

Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 

Puzzel  Wedstrijd 


