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Inhoud… 
 

5: Verrommeling 

6: Hotspot 
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9: Spacebuzz 

10: W O P 

13: D G S 

14: Kora 

16: De Man 

18: Info pagina 

20: De Puzzel 
 
 
 
 
 
 

 

Volgende uitgave: 
April 

Kopij inleveren  
t/m: 

17 Maart 

Ons wijkblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie. 

Helaas hebben wij nog geen 
reactie van onze lezers mogen 
ontvangen. 
 
Onze vraag was: 
Weet U iemand of misschien U 
zelf die ons blad een warm hart 
wil toedragen en misschien een 
kleine bijdrage willen storten op: 
 
Stichting Wijkraad Donderberg 
NL 33 RABO 0124 4413 43 
 
Met veel moeite kunnen we dit 
blad deze keer nog uitbrengen. 
 
Maar zoals U ziet zijn het maar 
20 pagina’s en niet zoals U 
gewend bent 24 of zelfs 32. 
 
We kunnen het niet alleen. 
Help ons te blijven bestaan!!!! 
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De wijkraad 

Ook dit jaar gaat de Wijkraad weer gewoon door met het 
helpen, organiseren en voorlichten van de 4 buurten. 

Maar wij kunnen het niet alleen. 
 

Wij hebben U hulp nodig voor informatie over de wijk. 

Als U iets ziet of hoort of misschien zelfs iets wil 
organiseren. 

Laat het de wijkraad weten misschien kunnen wij U wel 
helpen. 

Wijkraaddonderberg@gmail.com 

 

 



4

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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Wij als buurtbewoners willen hiervan af!!! 
 

Midden van vorig jaar ontvingen Burgemeester en Wethouders van Roermond een, via de Wijkraad 
verzonden, brief op de deurmat. In de brief (met bovenstaand kopje) stonden veel zaken aangegeven 
(Goede tijden, Slechte tijden). Ja ze moesten toch wel eens gaan praten met de bewoners! Opstandige 
bewoners in Roermond is ook niet je van het! De werkgroep Verrommeling was geboren. Alle 4 de 
Buurten zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. Dus aan het werk als voorbereiding aan het komende 
gesprek(ken). 
Door een communicatiefoutje, waren we niet in staat om aan het sprekersplein deel te nemen. Op de 
raadsvergadering werd aan de raad toegezegd dat er een gesprek met de werkgroep ingepland zou 
worden. 
De dag na de raadsvergadering werd de werkgroep door de pers benaderd voor toelichting en resulteerde 
in een krantenartikel.  Het gesprek met de wethouders vond jammer genoeg pas op 9 december plaats in 
de Donderie met de Wethouder J. van Rey en V. Zwijnenberg met ondersteuning. Dit was op zich een 
positief gesprek waarin wel melding werd gemaakt van de zeer weinige “meldingen” door de bewoners 
van de Wijken en dat deze problematiek overal in Nederland voorkomt. Ja voor ons geen uitleg!  Uitgelegd 
en verwezen werd naar de brief. Onze mensen zijn “meldings-beu” richting gemeente, vandaar. De 
werkgroep had een overzicht met foto’s gemaakt van de “hot Spots” welke inmiddels met het verslag van 
de bijeenkomst is toegestuurd. Februari- maart vindt er een vervolggesprek plaats, waarbij de Wethouders 
en Ambtenaren een stukje huiswerk moeten maken over op welke manier kunnen we gemeenschappelijk 
de problemen oplossen met als voorbeeld Wijken in Nederland waar dit een succes is gebleken. En de 
communicatie tussen bewoners en gemeente om de “ontstane ruis” en het melden weer in goede banen 
te leiden. Ook zal er gesproken moeten worden met de woningcorporaties en de huisvuilophaal dienst en 
het milieupark. Kijken waar precies de knelpunten in de huidige systemen zitten!   
Om zo van de Donderberg een schone, fijne Wijk te maken waar het goed leven, toeven en winkelen is. 

@Wim Carelse 
 
 

 

 

 

 

 

 

Verrommeling op de Donderberg 
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    Bijeenkomst over Dementie in De Donderie 
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 thuis of in hun eigen huis wonen. 
Ook door de wet wonen mensen met dementie langer thuis. Zij 
blijven langer deel uitmaken van uw gezin, 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, Bewoners 
Overleg Kastelenbuurt en Dementievriendelijk Roermond 
bijeenkomsten 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 bijeenkomsten is er ook ruimte 
voor vragen en om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 1 maart 2023. De 
eerste bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur en de tweede van 
19.00 tot 21.00 uur in De Donderie (Donderbergweg 47 Roermond). 
De koffie en thee staan voor u klaar.  
 
Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan deze activiteit, dan kunt u op die dag 
binnenlopen en kun u zich aanmelden bij de balie van Vijf (let op: 
de openingstijden zijn beperkt). Voor meer informatie of om u 
telefonisch of per mail aan te melden, kunt u contact opnemen 
met Adem Bosal (a.bosal@vijf.nu | 06-52 56 28 10) of Els Dorssers 
(e.dorssers@vijf.nu | 06-52 56 28 79). Graag tot ziens!  
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Op dinsdag 13 december kwam de spacebuzz naar onze school toe.  
We werden verdeeld in drie groepjes. 
 
De spacebuzz is een raket op een vrachtwagen. Vanbinnen 
zijn er stoelen en VR brillen. 
We stapten in de spacebus en ginge op een stoel zitten. 
We moesten wachten totdat de meneer/mevrouw kwam om 
onze VR bril op te zetten. 
De VR bril ziet er cool uit.  
Als iedereen de VR bril op heeft, begint de ruimtereis. 
 
Als je de VR bril op hebt dan ben je in de raket, nog op de aarde. En dat 
ziet er supertof uit. Daarna vertelt André Kuipers wat we in de ruimte 
gaan doen en gaan we op stijgen. Als eerste zie je de sterren, de aarde en 
dan de maan. 
We vonden het echt superleuk, tof en ook wel spannend. Het leek net 
echt! 
 
(Geschreven door Dina & Ayse Hümeyra uit groep 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De spacebuzz is geland bij basisschool De Kasteeltuin. 
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Binnenkort is het zover en zal de 
klusbus op de Donderberg gaan rijden. 
Acht klussers staan te trappelen om 
te beginnen. Het is nog wachten op 
enkele praktische invullingen. 
Als alles meezit, kan de klusbus in 
maart de weg op.

Joost van Kampen is buurtbewoner en 
leefcoach bij Vijf. Joost woont al ruim 
20 jaar op de Donderberg: “Ik zag al 
langere tijd dat er mooie kansen liggen 
om te starten met een eenvoudig 
klusbedrijf. Er bestaat veel behoefte bij 
buurtbewoners om kleine klusjes te 
laten uitvoeren. Als er bijvoorbeeld een 
lamp kapot is, dan kunnen mensen dit 
wellicht zelf niet repareren. Als er dan 
geen familie in de buurt is die kan 
helpen, blijft de lamp stuk. Een klus-
bedrijf hiervoor bellen is meestal ook 
geen optie. Deze tellen vaak voorrij-
kosten of komen niet voor zo’n kleine 
klusjes. In zo’n geval biedt een sociale 
klusbus uitkomst. Wij zijn er juist voor 
deze kleine klussen.“

Veel behoefte aan een klusbus
Al enkele jaren liep Joost met het idee 
rond. Het lukte echter niet om dit ook 
daadwerkelijk van de grond te krijgen. 

“Tijdens een bijeenkomst in mei vorig 
jaar werd gevraagd naar ideeën om 
een buurtonderneming te starten. 
Daar kwam aan de orde dat er veel 
behoefte is aan een klusbus en aan 
een buurtrestaurant.” Ik verwacht dat 
de klusbus een uitkomst is voor men-
sen met een kleine beurs of die geen 
familie of kennissen hebben met twee 
rechterhanden. Met de gemeente zijn 
afspraken gemaakt over enkele een-
voudige energiebesparende maatrege-
lingen die in opdracht van de gemeen-
te kunnen worden opgepakt. Door 
op deze manier te beginnen kan de 
klusbus snel van start gaan zonder dat 
er veel administratie bij komt kijken. 

Allroundklusser Yasin
Het klusbedrijf bestaat uit acht klussers 
die zelf op de Donderberg wonen. 
Klussers die door omstandigheden 
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. 
Een van de klussers is Yasin, die als 
allround klusjesman start. Yasin heeft 
in het verleden een ander levenspad 
bewandeld. Maar nu grijpt hij de kans 
met beide handen aan om zijn leven 
weer op de rails te krijgen. Hij kan op 
deze manier iets goeds betekenen 
voor de mensen in zijn directe woon-
omgeving. 

Bruishuis
De klusbus werkt vanuit het Bruishuis 
aan de Saturnusstraat. Hier zit ook al 
het wijkteam van Groen & Doen. 

De klusbus staat klaar 
voor vertrek
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Rosanna Thijssen en Jean Goessen 
zijn de wijkboa’s die actief zijn op 
de Donderberg en Hoogvonderen. 
Ze maken deel uit van het wijkteam 
Donderberg en zijn vanuit Stads-

toezicht het eerste aanspreekpunt 
voor inwoners van onze wijk. Zij 
houden toezicht op straat zodat 
mensen zich veilig voelen en het fijn 
is om op de Donderberg te wonen.

Beide boa’s zijn het gezicht van 
Stadstoezicht in de wijk. Zo zijn ze bij 
bewonersoverleggen aanwezig en 
maken ze bijna dagelijks een rondgang 
door de wijk. Ook zijn ze samen met de 
collega’s van politie iedere maandag-
middag te vinden in de Donderie 
tussen 14.00 en 16.00 uur voor het 
inloopspreekuur.

Lees het hele verhaal over Rosanna en 
Jean op www.donderbergroermond.nl 
/wijkteam.

Maak kennis met 
Rosanna en Jean

Dit wijkteam onderhoudt de groenvoor-
zieningen in de wijk. Naast de klusbus 
wordt ook gestart met een buurt-
restaurant waar mensen voor een klein 
bedrag een gezonde en lekkere maal-
tijd kunnen eten. En waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en een 
praatje met elkaar kunnen maken. 
Hierover worden nog gesprekken 
gevoerd met verschillende wijkorgani-
saties. Samen met deze organisaties 

wordt gekeken naar de concrete 
invulling van een buurtrestaurant.

Houd de website www.donderberg-
roermond.nl/donderneming in de 
gaten. Zodra er meer nieuws is over 
de start van de klusbus en het 
buurtrestaurant leest u dit hier terug. 
Of volg ons op Facebook: 
@donderbergroermond. Daar vindt u 
het laatste nieuws over de Donderberg.

Mensen van de Donderberg

donderbergroermond.nl
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Maximina 

Donderbergweg 34 
6043 JH Roermond 
(0475) 323 388 
info@maximina.nl 
Wij zijn tijdens de openingstijden Telefonisch bereikbaar. 
Je kunt altijd een e-mail sturen. 
Bij calamiteiten: 
Anouk Dolmans, voorzitter 06 1845 8090 
Gaby Pohlen coördinator 06 2424 7342 
Openingstijden Maximina 
maandag: 9.00 – 15.30 uur 
dinsdag: 9.00 – 16.30 uur 
woensdag: 9.00 – 15.30 uur 
donderdag: 9.00 – 16.30 uur 
vrijdag: 9.30 – 15.00 uur 
We zijn gesloten tijdens de vakanties van het basisonderwijs in Roermond. 
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Lustrumfeest bij Dondersgoed spul 

Vier jij met ons mee op  

Woensdag 1 maart? 
In maart bestaat Dondersgoed Spul vijf jaar. Een mooi lustrum dat de vrijwilligers 
van Dondersgoed spul graag samen met jou willen vieren! Miriam is samen met 
Hennie de oprichtster van dit bijzonder initiatief. Ze vertelt graag over het 
aanstaande feest. 

“In maart is het precies vijf jaar geleden we hier in de Donderie startten met een 
ruilwinkel, repaircafé en Spel-o-theek. We wilden op deze manier inspelen om 
duurzaam bezig te zijn, armoede te verlichten en een plek maken waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. We zijn er erg trots op dat we nu ons vijfjarig bestaan 
mogen vieren. We willen hier op een feestelijke manier stil bij blijven staan. Dat doen 
we op woensdag 1 maart. We trakteren die dag onze bezoekers en vrijwilligers op 
een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom”, zo vertelt Miriam trots. 
 
Ook de komende weken staan in het teken van het jubileum. Zo wordt elke vijfde 
bezoeker verrast met een leuk aandenken. Loop gerust eens binnen op 
woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur in de Donderie.   
 
Het jubileum is mede mogelijk dankzij een bijdrage van Kleur-je-Wijk. Hierbij kunnen 
buurtbewoners een plan indienen om hun eigen wijk, buurt of straat te verbeteren. 
Dit plan wordt beoordeeld door een adviescommissie die uit bewoners van de 
Donderberg bestaat  

 

 

 

 

 

Miriam (rechts) overhandigt bezoeker Catrien een leuke attentie 
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Exposeert nu al anderhalve maand in de Ontmoetingsruimte in de Donderie. Nee niet 
DIE Kora. Dat is trouwens Cora…. We hebben het er een poosje over dat het lastig 
kan zijn voor de rest van je leven, als je ouders je ‘zomaar’ zo’n naam geven…. Tsja. 
Zo ben ik al de laatste 20 jaar of zo, steeds Hans Kazan en tegenwoordig (door m’n 
lange krullen), steeds ‘Hee Einstein!’ Tsja nogmaals, wat kun je doen. En we zijn hier 
tenslotte op aarde schijnbaar, om uitdagingen aan te gaan. Het lijkt erop. Nou met 
zo’n naam, komt dat al aardig gelijk op gang, hoef je verder nog niks te krijgen, maar 
dat krijg je toch, zoals iedereen, ook zij die een ‘normale naam’ hebben gekregen…  

 

Goed, maar waar gaat het over. Over Kora!  Kora Lamerichs om precies te zijn. Oh ja, 
let op: ik ken Kora al onwijs lang. Ze heeft nu bij ons een stuk of 20 schitterende acryl 
schilderijen hangen en een tiental afbeeldingen in hout gebrand, iets wat ze 
tegenwoordig veel doet. De schilderingen zijn uit een vorige periode, toen ze nog de 
rust had om te schilderen, om daarvoor geïnspireerd te zijn dus ook. Dat kun je niet 
afdwingen. Dat houtbranden is meer verstand op nul en branden maar, met een 
soort elektrische ‘pen’.  Onwijs lang dus, want haar vader is één van m’n oudste 
vrienden, toevallig, dus ik weet zelfs nog dat ze geboren werd. In 1972. Middenin de 
hippietijd. We woonden toen natuurlijk in een commune (dat ‘moest’ toen gewoon 
om een waardig hippie te zijn. Nou gekheid, maar het werd veel gedaan). Op een 
oude boerderij middenin Beegden, in dit geval. Een hele kolonie van dat vriendelijke 
volkje en haar vader woonde er ook. Hij was duidelijk geen hippie, maar kunstenaar. 
Hij schilderde de sterren van de hemel. Dus ze heeft het van geen vreemde. Ook niet 
altijd makkelijk, want bewust of onbewust vind je vader daar dan natuurlijk van alles 
van en anders zit hij altijd wel in je achterhoofd – lijkt mij. Maakt niet uit tenslotte: 
wat er bij ons hangt is PRACHTIG. Allemaal acryl sowieso en haar vader maakte 
volgens mij alles in olieverf.  

 

Het is heel uiteenlopend wat ze schilderde qua onderwerpen. Van twee handen vol 
parels, t/m korenwolven en een vos en vogels en meerdere damesportretten etc. 
Alles vanaf een afbeelding geschilderd. Het spreekt de gemiddelde bezoeker van 
deze plek erg aan, omdat het zo herkenbaar is. Wel volgde ze in de loop van de hele 
periode, een paar cursussen. Bij de ECI bijvoorbeeld, maar dat was niet ideaal voor 
haar. Dan in het houten keetje wat er toen op de Donderberg stond als een soort 

Kora !!!!! 
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vrouwencentrum of zo (wie weet dat nog?) en toen heel lang een cursus in de 
Velderie, vele jaren. Maar ja, tenslotte, ze woont op een appartement in Maasniel 
Tegelarijveld, stond het op een gegeven moment hartstikke vol schilderijen en 
pastelkrijt werken, doet ze ook. En dan kan het je aanvliegen, zo van: ‘wat moet ik er 
allemaal mee?’ Je wilt niet weten wat er zo allemaal bij creatievelingen thuis staat, 
ligt of hangt, opgehoopt. En dan de omgeving je maar pushen om vooral, verder te 
schilderen…. Dat werkt niet, nogmaals. Ook niet bv intuïtief schilderen wat ze heeft 
geprobeerd. Bracht een hoop kleuren en strepen en cirkels, mar dat was het ook niet 
voor haar. Toen, op een dagbesteding ontdekte ze dat branden en dan MOET of 
HOEF je verder niks en dat geeft rust….  

 

Heerlijk toch als je zo door dik en dun toch je eigen koers blijft varen… En ze is en 
blijft erg bescheiden. Daarom is ook niet per se alles gesigneerd. Want, zegt ze, ‘wat 
te doen met een groot schilderij waar alleen een huismus op staat, mooi in al z’n 
alleenheid en dan zou je onderaan jouw naam moeten krabbelen, ‘zonde’ van dat 
schilderij tóch?!’ Het is Kora ten voeten uit. Ze zou nooit met een nieuw product op 
de teevee willen zoals die andere Cora. Hoeft gelukkig ook niet: alleen in een 
Wijkblad en dat is al ‘erg’ genoeg. Nou ze verdient het deze Kora, dubbel en dwars.  

Mensen kom kijken nu het nog kan! 

@Hans 
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Hij ‘woont’ hier al maanden. In de trappenhal van de flat waar ik al erg lang huis. 
Overdag zit hij meestal op de trap van de verdieping waar mijn scootmobiel staat. En 
ik ontmoet hem dus elke dag als ik m’n voertuig ga halen. Wie hij is? Geen idee. Hij 
spreekt buitenlands, Oost-Europees of zo, Pools of iets dergelijks. Hoor ik, omdat hij 
vaak zit te telefoneren als ik verschijn. We zeggen elkaar dan altijd even goeiedag en 
daar blijft het bij. Ik zou veel meer met hem willen kletsen, maar dat is een dilemma, 
want ik wil ook niet te dik met hem worden, want EIGENLIJK zou ik hem wel minimaal 
een kop koffie of thee aan willen bieden of, zoals nu in deze kou, een warm huis voor 
een poosje. Maar ja, ik die overal JA op zeg, gaat hij dan ooit nog weg? En dan weet 
ie mijn nummer en komt wellicht ook uit z’n eigen op allerlei momenten. En zo 
‘rommelt’ het dan maar in jezelf bij elke ontmoeting met hem: ‘hou je mond, LAAT 
die man!’ En ‘wat ben je toch een lul, één kop koffie gaat tocht wel? Je moet gewoon 
duidelijk zijn dan!’ Jaja ‘gewoon’….  
 
En DAN komt er een brief van Wonen Zuid, onze huisbaas, midden in de zomer of zo. 
Met ongeveer deze strekking (ik kieper al die post altijd vrij snel weg, anders groeit je 
huis dicht, dus ik citeer uit m’n hoofd) : ‘er houdt zich tegenwoordig in uw 
appartementencomplex een man op die er niet woont. Meestal in de trappenhal. Als 
u hem ziet, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven aan ons, zodat wij passende 
maatregelen kunnen nemen…’ ‘Oh’, denk je dan en vervolgens: ‘NO WAY!’ Niet dus. 
Ik ga die vriendelijke man, die geen vlieg kwaad doet verder, toch niet aanschijten?’ 
Nou, dat van die vlieg weet je natuurlijk helemaal niet. Je begrijpt het dus wel van die 
huizen firma. Maar dank je de koekoek, zij kennen hem niet, jij ook niet, maar na al 
die maanden…’ Heb je intussen wel wat met hem. Het is een soort van het 
tegenovergestelde van hem een kop koffie aanbieden…. Een trap onder z’n kont kan 
ie dus krijgen. Wie weet de zoveelste trap na, want je weet niet wàt ie al heeft 
meegemaakt. En (alweer tegelijk): je WILT dat eigenlijk ook niet weten. 
 
Lieve bouwverenigingsbobo’s…DIT werkt dus weer ’s niet. Brieven sturen is lekker 
makkelijk. Net als die waarin staat dat wij als bewoners ZELF mensen in het gebouw 
op hun gedrag moeten aanspreken als dat asociaal is en een brief met dat bewoners 
die hun galerij niet schoonhouden zwaar gestraft zullen worden met een poetsploeg 
die jullie sturen en die ze dan zelf moeten betalen: werkt allemaal niet. Ik weet ook 
niet hoe het dan WEL zou kunnen of moeten of zullen, maar zo’n geschreven blaadje 
slaat de plank van de alledaagse gewone mensen realiteit volledig mis. 
 
 
 

Die Man ………… 
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Soms ligt er ook beddengoed, direct achter de deur, waar je de betreffende hal 
inkomt. Of er ligt ook iemand op dat beddengoed, Maar hij ligt dan lepeltje-lepeltje 
met de flat, dus je ziet alleen z’n rug. Of hij dat is, of weer een ander? Dat wordt 
steeds weer weggehaald natuurlijk. Alsof… Je zal met deze kou maar in zo’n hal 
moeten slapen. Wij deden geen oog dicht. Of drinkt hij veel of gebruikt wat anders, 
waardoor ie goed slaapt? 
 
Lieve mensen je weet het niet. Maar als we ooit een andere wereld willen (en de tijd 
dringt, dus dat willen we opeens allemaal…!) bereiken we dat niet met het sturen 
van zulke brieven denk ik. De huismeesters is oude koek, die komen nooit meer 
terug. Zou ook niet werken in deze hachelijke tijden denk ik. Maar elk flatgebouw 
een eigen Ontmoetingsruimte ergens beneden of zo. Bijvoorbeeld.  Over sociaal 
wonen gesproken. In je eentje ben je huiverig, maar als het via zo’n plek zou lopen, 
als basis… De Ontmoetingsruimte in de Donderie, was zelfs in de corona lockdown als 
het effe kon, nog op één of andere manier open (soms zelfs zónder consumpties, 
want dat mocht niet, maakte niks uit): het deed wonderen, elke dag! En de praktijk 
van elke dag, onvoorstelbaar in al z’n gewoonheid, is nog steeds de beste leerschool. 
IEDEREEN is ‘die man’ tenslotte: niemand van ons is beter dan de ander omdat ie 
toevallig een huis gescoord heeft en hij niet…. Van binnen is de bedoeling voor dit 
hele mensdom vast hetzelfde, dat voel je aan je water. Maakt niet uit hoe je dat 
noemt. Zijn geen grote woorden voor nodig. Maar DAAR draait het om en niet om 
een domme brief…. 

@Hans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1818 
 

  

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) 
 

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  
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MijnAfvalwijzer.nl 
 
Do   
Do   
Do   
Do   
Do   
 
Do   

Do   
Do   
Do   
Vrij   
Za   
Za   

GFT               is met de            Groene deksel 

PMD             is                          plastiek 

Restafval     is met de            Zwarte deksel 

Volgende uitgave is  April 
Kopij inleveren t/m   17 maart 

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/VIJF 
Wijkgericht werk Donderbergweg 47 6043 JH 
Roermond Tel. 0475-345135  
Website: www.welkom.nu of info@vijf.nu 
 

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

Wijkteam Donderberg 
Donderbergweg 47 6043 JH Roermond   
 

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: Mario Hollender gefeliciteerd. 

 
 

Meld je bij wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oplossing sturen naar: wijkbladdonderberg@gmail.com 
 

Puzzel  Wedstrijd 


