
Diana is een bekend gezicht op de Donderberg. Al jaren zet ze zich vol overgave
op verschillende manieren in voor de belangen voor de inwoners van deze wijk.
Zo is ze al sinds 2015 betrokken bij de wijkraad, eerst als afgevaardigde van de
Sterrenberg in het algemeen bestuur, sinds 2017 in het dagelijks bestuur en
inmiddels penningmeester. Elke twee maanden maakt ze het wijkblad. Ze heeft
aan de wieg gestaan van of is betrokken (geweest) bij vele initiatieven zoals de
opstart van de weekmarkt, de WoonZorgbrigade, de opzet van de
Koninginnemarkt en ‘Welkom in de wijk”. De coördinatie van de ontmoetingsruimte
in de Donderie is bij Diana in goede handen.

Ook in het vastelaovendsleven op de Donderberg
heeft Diana als Boerenbruid haar sporen verdiend. 
Buiten de Donderberg is ze onder andere enthousiast 
deelneemster aan de rolstoeltweedaagse en is ze lid 
van het algemeen bestuur van het Roermond Fond 
en lid van ‘t Remunjse Reuzengilde. 
Dit alles doet Diana geheel belangeloos. 
Haar beloning komt, zoals Diana zegt, 
“als ik boven kom en Petrus zegt, natuurlijk mag jij hier naar binnen.” 

2010      Lenie Derks-Geurts 
2011       Matu Huijbrechts 
2012      Tülay Arslan
2013      Marcelle Geerdink-Beeks
2014      Riet Seuntjens-Panken + 
2015      Ellinor ten Oever-Paes  
2016      Jolanda van de Rotten 
2017       Marianne Smitsmans 
2018       Marjo Aarts-Oldenhof 
2019       Tania Heilkens
2020      Steffie Mooren 
2021       Annie Mooren-Thissen 
2022      Linda Naus 

Diana  Bolk

Mathilde Haan onderscheiding
De Mathilde Haan speld, vernoemd naar Roermonds eerste vrouwelijke raadslid en
apotheker. De speld wordt gemaakt door Rob Verstappen van juwelenatelier Regter
Esser in Roermond, naar een ontwerp van Rini Ronckers. De speld wordt jaarlijks
uitgereikt aan een Roermondse  vrouw die zich voor de Roermondse samenleving
heeft ingezet. De speld betekent 'Stuwende Kracht' en is uitgevoerd in zilver.

1998 Tine Druncks-Weyling + 
1999 Jeanne van Meeuwen-Vergeer +  
2000 Madeleine Fincken 
2001 Trees Thissen-Janssen + 
2002 Marie van der Heyden-Latour + 
2003 Cisca Dresselhuys 
2004 Teuny Bogaard 
2005 Els Nieskens 
2006 Toos Massy + 
2007 Riny Selder 
2008 Monique Wolters 
2009 Rita Claessen-Schrijnemaekers


