
 

Maximina groeit verder 

 

 

2015 is voor Maximina niet alleen het jaar van de groei geweest maar ook het jaar van de 

ontwikkeling. 

In januari is o.l.v. Forward in Business, Arno Bendermacher gestart met het opstellen van een 

visiedocument 2019. Bij de totstandkoming van dit document waren clusterleiders en bestuursleden 

betrokken. In het voorjaar is het document gepresenteerd aan alle vrijwilligers. Aan het document is 

een actieplan verbonden, waar in 2015 aan gewerkt is. De accenten lagen vooral op: 

• Uitbreiding ruimte 

• Behoefteonderzoek bij gebruikers en niet gebruikers 

• Samenwerking in de wijk 

• Versterken interne organisatie 

 

 
Vrijwilligers worden door het bestuur geïnformeerd over de toekomstvisie Maximina   

 

Vrijwilligers:  

De activiteiten zijn in 2015 uitgevoerd en begeleid door 55vrijwilligers, in 2014 waren dat er 42. Deze 

vrijwilligers worden in hun werkzaamheden begeleid en gecoacht door de clusterleiders, 4 in totaal. 

De clusterleiders vervullen een cruciale rol inde aansturing van de vrijwilligers. In 2015 is er veel 

uitval geweest bij de clusterleiders. Bij het cluster beheer is dit succesvol opgelost door een andere 

vrijwilliger deze werkzaamheden te laten verrichten; bij het cluster educatie heeft de agogisch 

ondersteuner deze taken overgenomen. 

Voor sommige vrijwilligers is het werken binnen het centrum een opstap naar iets anders (werk, 

opleiding), een manier om onder de mensen te komen of een manier om de Nederlandse taal te 

oefenen. 

 

Het verloop onder de vrijwilligers is groot, in 2015 zijn er zo’n 20 vrijwilligers ingestroomd en 16 

uitgestroomd.  

Het gemiddeld aantal bezoekers per week was in 2015 300, in 2014 was dat  165 en  in 2013 was dat 

148. Vrijwilligers komen bij het centrum via de Vrijwilligerscentrale, via via of stromen door als 

deelnemer vanuit activiteiten . 

 

 



 

Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is in 2015 ongewijzigd en bestaat uit: 

• Liesbeth van Soest, voorzitter  

• Marianne Robberts, penningmeester 

• Astrid van den Bosch, secretaris   

• Martha Wielema  

• Do Arts. 

 

Organisatie:  

Door de toename van vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en externe partijen die samen willen werken 

met Maximina is de druk op de organisatie groter geworden. Om alle vragen en uitnodigingen correct 

te behandelen, vrijwilligerscontracten in orde te maken, deelnemersbijdragen te innen, de Facebook 

pagina bij te houden enz. zijn er meerdere vrijwilligers wekelijks bezigs met de administratie. 

 

Activiteiten: 

Activiteiten ontstaan op initiatief van vrijwilligers of n.a.v. een vraag van een of meerdere mensen. Als 

een vrijwilliger stopt met een activiteit lukt het niet altijd om vervanging te vinden, bijvoorbeeld bij 

bodyshape. 

Binnen het cluster koken en educatie leefde de gedachte dat er behoefte zou zijn aana rekenles bij de 

vrouwen. Het is niet gelukt om deze groep van de grond te krijgen. In 2016 wordt dit nogmaals 

geprobeerd in samenwerking met de 2 basisscholen. 

Activiteit Frequentie Gemiddeld aantal 

deelnemers/bezoekers  

per groep 

Deelnemers/bezoekers 

op jaarbasis 

Spaanse les 

 

1 maal per week; in 2 

blokken van 10 weken 

5 100 

Draadjesavond 

 

1 maal per week 6 240 

Hobbymiddag 

 

1 maal per week 7 280 

Wandelclub 

 

1 maal per maand, in 

november gestopt 

5 2 

Thema-ochtenden 

 

1 maal per maand; in 

september gestopt 

20 100 

Thema-avonden over 

gezondheid 

1 maal per 2 weken 20 200 

Naailes 2 groepen eenmaal per 

week 

6 480 

Schilderles 1 maal per 2 weken 7 140 

Buikdansen 1 maal per week  4 60 

Body-shape 2 maal per week, 

gestopt in juli 

15 600 

Conversatieles 3 groepen 2 maal per 

week; 3e groep is in het 

najaar gestart 

12 1040 

Schrijfles 1 maal per week, 2 

groepen 

8 640 

 

Rekenles 1 maal per week, 

gestart in september 

2 16 

Taalles op de Vincent 

van Gogh school 

1 maal per week vanaf 

september 

8 300 



Leesles 1 maal per week 7 280 

Kookles 1 maal per maand 6 60 

Kook café 1 maal per maand 25 200 

 

MaximinaMode 2 maal per week 25 200 

Tuingroep 2 maal per week m.u.v. 

de winter 

5 100 

Externe gastlessen, 

samen met deelnemers 

van de taallessen 

3 25 75 

Deelname aan 

Koningsmarkt, 

bevrijdingsfestival, 

presentatie 8 juli in het 

kader van het WOP 

3   

 

 
 

Wandelen langs de Swalm en de natuur in- en rondom Roermond ontdekken, februari 2015 

 

 

 

 
Kerstkransen maken van papier op vrijdagmiddag, ondertussen wordt er veel gepraat 



 
Samen met een aantal vrijwilligers heeft de tuingroep in de zomervakantie de eerste zaaibakken voor 

Maximina gemaakt 

 

Ook in 2015 is het centrum regelmatig benaderd om lunches of diners te verzorgen voor externen. De 

volgende afwegingen zijn gemaakt alvorens dit toe te zeggen: 

• Is er een meerwaarde voort het centrum om deze lunch te verzorgen? 

• Is het haalbaar?  

Uiteindelijk hebben de volgende groepen binnen het centrum een werklunch/maaltijd gehad in 2015:  

Commissie Burgers en Samenleving van de Gemeente Roermond 

Wijkontwikkelingsplan 

Samenspraak 

Wonen Zuid 

 

Verbinding met de samenleving 

Maximina wil daar waar mogelijk haar doelen bereiken in samenwerking met anderen. Vandaar dat er 

actief deelgenomen wordt aan het WOP Donderberg, MPR, beursvloer, ontbijtsessies rondom 

armoede, toekomstvisie Roermond, werkconferentie dementievriendelijk Roermond, gesprekstafel 

Oog voor de Mantelzorger, startbijeenkomst Tafel voor 1, KrachtonTour. enz. enz.  Maximina gaat er 

op af maar nodigt partijen ook uit in het centrum. Zo is het college van BenW op werkbezoek geweest, 

heeft wethouder Ijff  het kalf aangeboden aan Maximina, zijn de gedeputeerden en de commissie 

Burgers en Samenleving op bezoek geweest. Met het Mundium College en Swalm en Roer en diverse 

huiskamers zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en is ook daadwerkelijk gestart met samenwerken. 

 
 

 



Werkbezoek gouverneur Bovens, juli 2015. 10 vrouwen hebben verteld wat het centrum voor hun 

betekent en wat zij voor het centrum betekenen. 

 
 

Eindafsluiting Kracht on Tour in Den Haag, november 2015 

 

De organisaties die actief zijn in het centrum van de Donderberg (huiskamer, Moedercentrum, DB4all, 

Dadaslar, woonzorgbrigade etc) hebben een 3e bijeenkomst gehad over samenwerking. 

Om elkaar beter te leren kennen werd er door en bij het Moedercentrum na afloop een maaltijd 

georganiseerd.  

 

Activiteiten buiten het Moedercentrum: 

Naast deelname aan diverse externe activiteiten wil Maximina ook activiteiten van het centrum 

uitvoeren op andere locaties. Zo is er gestart met het geven van taallessen op de Vincent van 

Goghschool. Aan deze lessen nemen vrouwen deel die wel hun kind naar school brengen maar die niet 

naar Maximina durven of mogen. Tijdens de lessen worden uitstapjes gemaakt naar het centrum en 

geleidelijk stromen deze vrouwen in bij de reguliere activiteiten. 

De lessen zijn positief ontvangen en worden in 2016 uitgebreid naar de Kasteeltuin en naar andere 

scholen. 

 

Kinderen horen erbij 

Is een van de peilers van het centrum. 

Doordat in de zomer van 2015 het leslokaal “van de buren” op werkdagen  gebruikt kan worden is er 

een kleine ruimte vrijgekomen waar kinderen opgevangen kunnen worden tijdens de activiteiten. 

Hierdoor kunnen ook vrouwen die geen opvang hebben deelnemen aan de activiteiten. 

 

 



Gastlessen over feesten in andere culturen door vrouwen van de taalles op basisschool de Tump, 

december 2015 

 

 

De Dondersemoestuin: 

In samenwerking met MultiKoken en bewegen is in oktober de Donderse Moestuin geopend. 

2015 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen; het figuurlijk zaaien. In het voorjaar 

van 2016 zal er letterlijk gezaaid worden en figuurlijk ge-oogst. 

 
 

Liesbeth van Soest en Ans Dierichs Tekenen onder toeziend oog van Adje Henissen en Jack van der 

Bendt  het convenant van de moestuin  

 

Trainingen en deskundigheidsbevordering: 

In 2015 zijn diverse trainingen aangeboden aan de vrijwilligers: 

• BHV uitleg voor alle gastvrouwen en vrijwilligers van het kook café 

• Training  “hoe voer ik een jaargesprek voor alle vrijwilligers die jaargesprekken voeren” 

• Telefoontraining voor de gastvrouwen 

• Deskundigheidsbevordering voor docenten educatie via Wel.kom 

• Werken met de presentor, m.n.  voor de vrijwilligers educatie. 

 
“droog”oefenen met de brandblusser op de plantenbak. 

 In 2016  gaan de gastvrouwen een “echte brand” blussen 

17 maart 2016 


