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Op vakantie gaan is fijn: even van huis weg en lekker
ontspannen. Maar natuurlijk wil je voorkomen dat inbrekers
hun gang gaan terwijt jij weg bent. I)aarom is het zaak om voor
vertrek nog even goed je hoofd erbij te houden en je huis veilig
achter te laten.

In dit artikel zetten wij een paar tips op een rij waarmee je het
inbraakrisico kunt verkleinen. Zo kun je met een gerust(er) hart op
reis.

Denk goed na over wie je vertelt dat je op vakantie gaat
a

Geefje vakantieplannen door aan msnsen die je verhouwt
(vrienden, familieleden en buren), met het oog op de sociale
controle.

a

Ook inbrekers zitten op social media. Zorg dus dat je reisdata
niet vermeld zijn op Twitter en Facebook en dergelijke - of
datze in elk geval alleen voor je volgers / vrienden zichtbaar

z\î.
a

Zet geen overduidelij ke
afivezigheidsboodschap op j e
voicemail / anfwoord appar aat.

a

a

a

Op smartphones, tablets en laptops
kun je vaak de locatiemelding
uitzetten.
ZeI op een adreslabel aan je koffer alléén je telefoonnummer
en e-mailadres, en dus niet je huisadres. Deze labels worden
soms door de verkeerde mensen gelezen wanneer je
nietsvermoedend koffre zit te drinken op het vliegveld.
in (bijvoorbeeld) telefonische enquetes niet te
openhartig over je reisplannen.
Vy'ees

t

Zorg dat het lijkt alsof er iemand thuis is
a

a

Als je gordijnen de hele dag dicht zijn, is het vrij duidelijk dat
er niemand thuis is.

Laatze dus open, ofvraag aan de buren omze afen toe open
en dicht te doen.
Stapels post in de gang zijn ook een indicatie dat er niemand
thuis is. Laat deze regelmatig weghalen.

a

Gebruik een zogenaamde NEE / NEE-sticker op je
brievenbus. Hiermee voorkom je een al te grote toestroom
van reclamefolders en huis-aan-huis-bladen.

a

Leg een opengeslagen boek en wat eetgerei op tafel, zodathet
lijkt alsof er iemand in huis is. Ga hierbij niet te ver: zet geen
laptop of andere waardevolle spullen in het zicht...

a

Heb je tijdschakelaars? Gebruik deze dan voor lampen in en
om je huis. Zo zorg je dat er op gezette tijden licht in huis is.

Niet doen: de planten uit de vensterbank halen en bij elkaar
zetten in een bak met water. Ook dat is duidelijk een
' vakantie-opstelling'.
a

Yraag of de buren tijdens jouw afivezigheid hun (tweede)
auto op jouw oprit willen parkeren.
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Ruim de tuin op

.

Inbrekers glþen makkelijk naar binnen via een balkon of
rÍurm op de eerste of tweede verdieping. Maak hetze zo
moeilijk mogelijk door in elk geval zelf alvast beklimbare
objecten uit je tuin weg te halen: tuinstoelen, een trapleer of
een vuilcontainer. Zet dat soort zaken in de schuur.

a

Laat

geen tuingereedschap slingeren.

Dit zou als hulpmiddel

kunnen dienen bij het inbreken.
a

Terrasstoelen of trapleren die niet in de schuur passen, kun

je

eventueel ook op slot zetten. Zorgdaarbij in elk geval datze
ver van de pui staan.

Doe alles op slot

.

Het ligt voor de hand, maar het kan niet genoeg benadrukt
worden: sluit alles goed af. Goede sloten en grendels hebben
natuurlijk alleen maar zin als je ze ook echt gebruikf. Dus
vergeet óók de ramen niet, en deuren I ramen op een
eventuele verdieping.

.
.

Overweeg anti-inbraakstrips en extra hang- en sluitwerk.
Heb

je

een kluis? Gebruik die dan voor waardevolle spullen

documenten.

.
.
.

Sluit uiteraard ook de schuur of berging goed af.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
Verberg geen sleutels in de tuin of onder de mat! Geef
hooguit reserve-exemplaren aan de buren.
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Wij willen vanuit het
Markieshuis een fotocollage maken met
verhalen over onze
wijk vroeger en nu..

Wij zijn op zoek naar
mensen die mee willen
doen

#.4

Taken:
Vinden van mooie foto van vroeger
Op dezelfde plek foto's maken van nu
Verhalen verzamelen van Eikendervelders die al lang in de
wijk wonen
Verhalen verzamelen van Eikendervelders die er nog niet zo
lang wonen

Er een mooie collage van maakt en deze in het Markieshuis
tentoonstellen

je interesse neem dan
contact op met

Heb

tr
( je

mag ook meedoen als

Ingrid neven
Ineven@alcander.nl
0653316035 ( ließt overdag)

je maar een van deze tqken wil doen)
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Wanneer de lente weer in aantocht is starten wij met het
wandelpro g Í arÍrma v an w elzijns organi s ati e A lc ander.

Wandelt u mee?

.
.
.

juli zijnwij

te vinden in en rond Munstergeleen.
De 10" en de l7'augustus staat een rondwandeling in
Ulestraten op het prograÍìma.
13 en 20

De laatste wandeling van dit jaar zijnwlj in Epen/Mechelen.

Wij worden per bus via diverse opstapplaatsen naar het startpunt van
de wandeling gebracht. Er wordt een korte wandeling gelopen van
+ 1 uur en een lange van 2uul

f

Wij komen samen op hetzelfde adres voor koffte/thee en heerlijke
vlaai (voor eigen rekening).

6

In oktober zal er een dag wandeling zijn waawan de route nog niet
vaststaat.

Wij hebben al veel mogen
genieten van de mooie
Limburgse landschappen,
de gezelligheid van elkaar,
bewegen, koffie'met',
kortom van een mooie
middag.
Wilt u meedoen aan deze
activiteit dan kunt u zich
aanmelden bij Alcander,
Tel. 045-5213668 of
via e-mail: psmeets@alcander.nl.
Wanneer u eerst een keer als introducee mee wil gaan kunt u zich op
de dinsdag vóór de wandeling tussen 14.30 en 16.00 uur aanmelden

bij tel. 045-5708221.

/

L-

U bent van harte welkom bij onze wandelingen.
Werkgroep wqndelen van Alcander

-7-
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Als bewonersraad ervaren wij steeds meer, dat heel wat zaken welke
in de wijk spelen op ons bordje worden neergelegd in de hoop dat
hier gehoor aan wordt gegeven, gebruik makend van de ingangen
welke je als bewonersraad in de jaren hebt opgebouwd. Dat is niet
nieuw en speelt zo'n beetje in alle ons omringende wijken v.w.b. het
fenomeen van buurtgericht werken. Ook daar worden wijk c.q.
Bewonersraden veelvuldig opgezadeld met allerlei voorkomende
zaken en gebeurtenissen welke zich in al die wijken afspelen en ook
hier weer in de hoop op, indien gewenst, goede oplossingen. Toch is
dat niet steeds zo vanzelfsprekend en gaat er heel wat inzet,
communicatie en overleg aan vooraf. En zelß dan ben je nog niet
steeds van succes verzekerd.

Maar evenals ook in die andere wijken laten wij ons daar niet van
weerhouden om uw en eigenlijk ook onze belangen zo goed als
mogelijk te behartigen. En soms zit het zelß ook
wel eens een beetje tegen, zoals onlangs bij de
bomenkap in onze wijk, waar, hoe onbegrijpelijk
dan ook, toch is afgeweken van het
oorspronkelijke en goed overeen gekomen plan.
Dan ook van onze zijde, overduidelijk over
gecommuniceerd en ook onze ontevredenheid hierover uitgesproken,
hetgeen heeft geresulteerd in nieuwe aßpraken, ook al nfllen deze
pas weer in het najaar gestalte kunnen krijgen.
Een ander veelgehoorde en zich steeds herhalende klacht, om het zo
maar te noemen, is de parkeerproblematiek in onze wijk. Hierover
hebben wij onlangs in onze laatste algemene bewonersbijeenkomst
met onze eigen wrjk - alsook in dit geval de hiervoor

verantwoordelijke wethouder uitvoerig van gedachten gewisseld.
Zijn visie over het totale parkeerbeleid, ook in het Heerlens, heeft hij
hierbij kenbaar gemaakt waarbij hij wel zijnbezorgdheid heeft
uitgesproken om dit vooral v.w.b. onze wijk ook in goede banen te

leiden.

_

I

_

Dat ook hij daarbij aan regels is gebonden is ons wel duidelijk
geworden, hetgeen niet wegneemt dat wij samen met hem en de
verantwoordelijke ambtenaren om de tafel gaan zittenvoor het
vinden van een voor iedereen aanvaardbare en redelijke, laten wij het
voorzichtig noemen, oplossing van deze problematiek. U hoort van
ons !

I

Op een vaak gestelde vraag, wat gebeurt er met het voormalig Arcus
college kunnen wij helaas nog geen antwoord geven, zijhetdat er
zich daar toch lichte ontwikkelingen voordoen, welke echter nog te
prematuur zljn, om te vermeldenzodat het beter is om even af te
wachten op meer duidelijkheid. Wel hebben wij in deze ook onze
mening weergegeven en enige aanbevelingen gedaan. Wij blijven in
deze derhalve zeer alert, zeker gezien de belangen van Eikenderveld
voor dit gehele project. Dat het voorheen zeer zorgwekkende terrein
aan de Pater Beatusstraat een geheel andere uitstraling heeft
gekregen heeft natuurlijk in ons aller instemming. Waarvan acte!
Zoals reeds eerder aangegeven, is er met ingang van 1 juli een team
bestaande uit een wijkagent en twee boa's aan onze wijk
toegewezen. Zij zullen uiteraard met inbegrip van hun andere taken,
zich in het bijzonder met Eikenderveld bezig houden en bijdragen
aan een vooral veilige maar ook prettig leefbare wijk. Er is in deze
ook een z.g. Procesbegeleider leefbaarheid en veiligheid benoemd,
die samen met de wijkagent en /of de boanagaat waar het knelt.
Met dit team hebben wij vanzelfsprekend heel korte lijnen, waarbij
wel ons heel duidelijk is gemaakt, en dat geldt voor iedereen in de
wijk, om bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld overlast maar ook nog
ernstiger zaken, steeds ofhcieel melding te maken. Alleen op deze
manier kunnen zijhun werk doen en problemen ook daadwerkelijk
tackelen c.q. oplossen. Wrj zullenvragen om zich in de eerstvolgende
uitgave voor te stellen.
_g_

Over het ontbreken van een brievenbus in de wijk hebben wij ons
beklag gedaan bij de verantwoordelijke instantie. Of dit effect zal
hebben weten wij niet, maar wat ons wel hierbij duidelijk is
geworden dat er eigenlijk een regen van klachteî zov moeten komen.
Dus wat let u, als u het met ons eens bent !!
Graag willen

wij vermelden dat de jaarlijkse senioren dag weer veel

instemming heeft verkregen en als zeer geslaagd mag worden
aangemerkt, gezien zeker ook de vele hartelijke reacties, welke wij
hebben mogen ontvangen. Dank aan allen die hier een positieve
bijdrage aan hebben geleverd, de vrijwilligers die vooraf flink en met
animo op pad zqn geweest, Meander met haar medewerkers en
vervoer, Alcander ook met vervoer en hulp, niet te vergeten rü/eller
op diverse manieren en ook met de vele loterijpnjzen, en ook wel de
directie en personeel van Monde Verde, wa.aÍ onze reis naar toe ging
en die alles in het werk hebben gesteld om deze dag bijzonder te
maken. Voor de bewonersraad waren de vele blije
en opgewekte gezichten de grootste beloning.

rt

Met deze laatste en leuke berichtgeving
willen wij graageindigen. Vy'ij wensen u
allen een mooie en vooral voor onze wijk
rustige zomerperiode toe. Laten wij wel in
de komende wañne periode ook eventjes
denken aaî onze buren als wij buitenshuis
vertoeven en srvoor zorgen om overlast te
vermijden . Iedereen is zijn of haar plezier
van harte gegund, maarlaat s.v.p. anderen
hier geen last van ondervinden.Wlj
vermelden dit niet gÍaag, maar doen dit op
veler verzoek. Rest ons de vakantiegangers
een goede reis en een behouden thuiskomst
te wensen, en voor de thuisblijvers geldt,
ook thuis is het vaak goed toeven.

Het moge u allen goed gaan en graag tot de volgende keer.
H.Franz
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Heerlen
Zorgvragers in Heerlen kunnen weer rnantelzorgcornpliment aanrvragen voor hun mantelzorgers
Ook dit jaar geeft Heerlen een compliment aan alle mantelzorgers in
Heerlen die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste.
Mensen die zorgkrijgen van een mantelzorger (de zorgvrager)
kunnen het mantelzorgcomplimenþlus ¿urnvragen. Dit jaar bestaat
het mantelzorgcompliment uit een eenmalig
geldbedrag van € 200 énpraktische
ondersteuning van baanbrekend werk. De
mantelzorger kan kiezen waar hij of zij een
keer hulp bij kan gebruiken, bijvoorbeeld
hulp bij het boodschappen halen, een klusje
in en om het huis of begeleiding naar het
ziekenhuis.
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet
de mantelzorger in 2017 meer dan I uur per week, over een periode
van minimaal3 maandenzorghebben geboden- Het formulier
wÍrarrnee mensen het mantelzorgcomplimentplus kunnen ¿urnvragen
is te vinden op: www.heerlen.nl/mantelzorgcomplimentplus2O I 7.
Zorgwagers die in 2016 eenmantelzorgcompliment van de gemeente
hebben gekregen, hebben inmiddels een brief ontvangen tot
toekenning.

Steunpunt mantelzorg Parkstad
Mantelzorgers zijn mensen die vaak en langdurig voor een
zorgvrager uit hun omgeving zorgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om
de zorg voor een chronisch zieke partner of een gehandicaptkind,. Zij
krijgen advies of ondersteuning van steunpunt mantelzorg Parkstad:
www. mantelzorgparkstad. nl.

*
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Werkgroep Vrlwassenen Eikenderveld

Garagesale, kofferbaksale en maanplein markt

I

oktober 2017

11.00

-

17.00 uur

Heb jij spullen die je altijd al eens hebt willen verkopen dan heb je nu de kans, want wij

organiseren:

r Een garage en tuin sale
r Een kotferbaksale op een centrale punt ( plek wordt nog
bepaalt|

r
r

Activiteiten bij d ontmoeting plek van de parallelweg
Een marktje vanuit het Maanplein

Wilje meedoen meld je dan aan want wijverspreiden onder de bezoekers
een plattegrond waarop alle deelnemende partijen staan.

Wij proberen zoveel mogelijk reclame te maken maar hebt je nog tips laat
het weten

Aanmelden: voor 24 september

GSßmGs

wß
E

mail : werkgroepvolwassenenei k@gmai Lcom

Telefoonnummer: 0653316035 I liefst overdae)
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Werkgroep Volwassenen Eikenderveld
De werkgroep heeft dit jaar naast de garagesale nog allerlei activiteiten

Workshop Hondenverzorging op 26 oktober om 1g,30 uur
- oren - gebit- nagels

o.a. vachfuenorging-ogen

evt, ver¿org¡ngsproducten die u zelf gebruikt, kam/borstefshampoo gsmag u
meenemen.
Kosten 5,- inclusief een kopje koffie en een hondenspeeltje of kluif.

Engeltjes maken en bloemschikken ( advent)
in de maanden november en december

Activiteiten in de planning:

Heb

Bierproven
Dromenvanger

6[egf[fi*maken
Kransen versieren

jij ideeên of tips ?l

Wilje meedenken ?!
Wil je meedoen.,.,..?l ,..Meld je dan aan bij de werkgroep
Houd onze f¡oebooksite in de gaten
Werkgroep volwassenen Eikenderveld

Meer informatie en/of aanmelden
Email; werkfi roepvolwasseneneik@gmail.com

Telefoonnummer: 0653316035

( liefst overdag)
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een groep wijkbewoners en de toenmalige opbouw-

werker datdekinderen inonze wijk, waarvan velen niet op vakantie
konden, tijdens de zomewakantie iets te doen moesten hebben. Dit
'iets'werd een week vol leuke kinderactiviteiten.
Nu is er nog steeds een groepje vrijwilligers die zich een week
ittzetten om de kinderen een week vol leuke activiteitente
organiseren. In die tijd is er wel wat veranderd. [n de beginjaren werd
op sportveld Terworm spelletjes gedaan en geknutseld, maar ook
speurtochten en playbackshows en de week werd afgesloten met een
uitjenaar een speel- of dierenpark.
De laatste jaren zijn er dagelijks uitstapjes naar speelparken,
speeltuinen en zwembaden en andere leuke
activ iteiten voor kinderen.

Dit

jaar doen we het een klein beetje
anders. Omdat we 35 jaar bestaan en de
organisator JCL zelfs al l0 jaar langer,
beginnen we de week met een duik in het
zwembad.Daarnagaanwe 3 dagen op
kamp, waar we uiteraard spelletjes en
(avond)tochten doen, maar ook gaaîwe
naar de speeltuin, kinderboerderij en het

blotevoetenpad. De week sluiten we af met
een minipretpark. Irrland in Duitsland staat
op het programma. Hier kunnen de
kinderen spelen op hooibalen, een maïsbad
nemen of in autootjes rondrijden. En dat
zqnnog maar een paar voorbeelden.
De kosten per kind (4 tlm 13 jaar) voor de
hele week zijn€,45,00. Meer info vind je
op onze site en Facebook.
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Geachte dames,

\ryilt u leren breien, haken en/of borduren?
Dan kunt u bij ons terecht.

Namelijk in de Eik en wel op de

Iiii

Eikenderweg nr. 8d.
Het handwerken is op dinsdagmiddag
van 13.30 - 15.30 uur.
Er zljn voldoende vrijwilligsters
aanwezig die u wegwijs maken in de
wereld van het breien, haken en
borduren. Een mooie uitdaging.
Dames wees niet bang en kom eens
langs.

De koffie en thee staan klaar.
De kosten zljn zeer beperkt. C 0,70 per kopje.

Marian Geerlings
Tel.06 13750202

Groetj es,

$Mtrffiffiffiffimffitustuðryd
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Onze wandelgroep op de woensdagmiddag is sterk uitgedund.
65+ die mee willen wandelen ongeveer I
uurtje en daarna gezellig even nababbelen onder het genot van
een kopje koffie/thee in het Markieshuis.

Wij zoeken nieuwe

Iedere woensdagmiddag tussen 2 en3 uur gaan we wandelen
vanaf het Markieshuis. Ook als er mensen zijn met een
rollator, zijn van harte welkom. Kom eens kijken, we verzamelen
rond kwart voor 2.

Zijn er nog vragen, u mag ons gerust bellen, telefoonnummer
zijn: vanMarga 571163 en vanHiltje 0653244749
Hopelijk tot ziens, de vrijwilligers.

OETVERZORGII{G
Marianne Mulder
Pedicure ook voor diabetici
Drossaardstraat

4l

Heerlen Tel.045 8501 995
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Door de burgemeester van de gemeente Heerlen is een budget van
ongeveer 5000 euro beschikbaar gesteld. De wijkagent en de boa van
bureau handhaving zijn uitdrukkelijk gevraagd initiatieven te
ontplooien op het gebied van bewonersparticipatie en veiligheid.
Voorgesteld wordt de realisatie van een zogenaamde "social sofa" in
onze buurt Eikenderveld.

Dit is een huiselijke
betonnen bank, met een
unieke ge-mozaleken
afbeelding, die ergens in de
openbare ruimte geplaatst
wordt. De afbeelding op de
bank ontstaat uit ideeen van
bewoners. Het mozaïeken
gebeurt door de bewoners
van het Eikenderveld zelf.
Het doel van de bank is om
mensen in de buurt te verbinden, de leefbaarheid te verbeteren en de
sociale verbondenheid tussen bewoners een impuls te geven.
Het plan:
Er wordt een projectgroep gevormd, waarin een aantal professionals
en bewoners zitting heeft. Deze groep zalhet project voorbereiden en
de bewoners zullen zoveel mogelijk met de uitvoering bezig zijn.
Om zoveel mogelijk mensen vanaf het begin te betrekken en warm te
maken voor het project, zal worden begonnen met het uitschrijven
'Wat
zouden
van een ontwerpwedstrijd voor de invulling van de bank.
bewoners belangrijk vinden om op de bank afgebeeld te zien? Door
bewoners reeds te betrekken bij het ontwerp zalhet idee nog meer
gaan leven. Flyers en posters worden uitgedeeld en opgehangen op
school, winkels, de moskee, de frituur etc.etc.

t8-

jury

aangevuld met de leden van de projectgroep, zal beslissen
welke afbeeldingen op de bank afgebeeld gaan worden.
Een

Het uiteindelijk beplakken van de bank met mozai'ek kost ongeveer
250 uur. Deze uren worden ingevuld door buurtbewoners. Het is de
bedoeling van de projectgroep om zoveel mogelijk bewoners en
organisaties binnen het Eikenderveld te benaderen maar zeker ook
bewoners die niet persé binnen een groep horen, om een handje te
helpen aan de bañ. Zo wordt de bank van iedereen.
De projectgroep is voornemens
om binnen 3 maanden tussen de
30 en 40 sessies te organiseren
waar telkens 5 tot 6 bewoners
gelijktijdig aan de bank zullen
werken. Deze sessies zullen
zowel overdag als 's avonds
plaatsvinden. Elke groep kan
inschrijven op een dagdeel dat
hen schikt. De verwachting is dat
ongeveer 100 tot 150 unieke
bewoners zullen deelnemen aan
het maken van de bank. De
teamleden van de projectgroep zullen elke sessie begeleiden. De
gegevens van alle deelnemers zullenworden verzameld om hen later
te kunnen uitnodigen voor de feestelijke onthulling.

Plan van aanpak:
De projectgroep is voornemens om binnen 3 maanden tussen de 30
en 40 sessies te organiseren waar telkens 5 totT bewoners gelijktijdig
aan de bank zullen werken. De samenstelling van deze groep dient
wat ons betreft gemêleerd te zijn. Denk hierbij aan leeftijd, afkomst
etc. Deze sessies zullen zowel overdag als 's avonds plaatsvinden.
Elke groep kan inschrijven op een dagdeel dat hen schikt. De
verwachting is dat ongeveer 100 tot 150 unieke bewoners zullen
deelnemen aan het maken van de bank.
Hierbij zijnhel"verhaal en de weg ernaartoe belangrijker dan het

resultaat.

_ Ig

_

Praktisch:
De projectgroep zou graaginzee gaan met het bedrijf Duvelhok, zij
hebben alle know how. Z1j begeleiden en regelen het praktische
gedeelte van de bank.

Gang van zaken:
Zodra de projectgroep ideeen aanlevert voor op de bank, maakt
Duvelhok het ontwerp. Na goedkeuring door de projectgroep, tekent
Duvelhok de tekening op een blanco bank. Vervolgens wordt de bank
naar Heerlen getransporteerd en krijgen de leden van de projectgroep
een workshop met tips om zelf te kunnen mozaiþken en het
mozaiþken over te kunnen brengen op anderen. De bank staat op een
soort tafel, waardoor er op een prettige manier gewerkt kan worden
aan de bank. Alle materiaal, tangen, glassteentjes en lijm worden aangeleverd door
Duvelhok en is in de prijs inbegrepen. Zodra de
bank klaar is, (de planning van de projectgroep
is 3 maanden), zal een medewerker van Duvelhok de bank voegen. Duvelhok verplaatst
daarna de bank van de locatie waar de bank
gemaakt is naar de plek waar de bank komt te
staan.

De projectgroep is nog op zoek naar een geschikte ruimte en staat
open voor alle suggesties. De ruimte moet goed toegankelijkzijn,
enerzijds voor bewoners die minder goed ter been zijn, anderzijds
weegt de sofa 1600 kilo en is dus niet eenvoudig te verplaatsen.

Start:
De startdatum is zo spoedig mogelijk.
Iedereen, die geihteresseerd is, kan zich opgeven om plaats te nemen

in de projectgroep. De eerste bijeenkomst is gepland op woensdag14
juni a.s. Te 11.00 uur. Daar zal nog nader uitleg worden gegsven over
het project "social sofa Eikenderveld."

Fred Janssen, wíjkagent en Ingríd Neven, opbouwwerker Alcønder
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S roP
Ook dit iaar behaalden alle
leerlingen van groep Zrlaln
Basisschool Eikenderveld die
deelgenomen hebben aan het
Verkeersexamen hun diploma.
Proficiat!

!!

!! !! ! !!! !! !! !! !! !! !!! !!! !!

!!

-

Etrmfrrgp*¡reilem.
íÈlrll- ?
De kinderen van groep +tlm 8 hebben op vríjdag
zt aprÍldeelgenomen aan de konÍngsspelen dÍe door de
gemeente Heerlen, in samenwerkÍng met Alcander en
stagÍairesr op de sportvelden van Bekkerveld
georganíseerd werden. Voor de leerlÍngen van groep I,
2 en 3 hadden de juffen een míní sport- en spelleties
dag op schoolgeorganiseerd. Het was voor alte
leerlingen een fíine, sportÍeve dag.
-21 -

-lT'T:'REAqEIE;
een subsidieregeling voor activiteiten in uw buurt

I)e gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat buren zich
betrokken voelen met elkaar en hun buurt. Als u uw buren kento
is de stap niet zo groot om eens een praatje aan te knopen. Of om
samen iets op te lossen en te verbeteren. Uw buurt wordt er ook
gezelliger van. Daarom hebben wij, gemeente Heerlen, een
subsidie voor kleinschalige activiteiten en initiatieven in uw

buurt.
Vanuit de buurtactie kunt u tot
maximaal 2500 euro bijdrage
vragen per activiteit. Alleen de
daadwerkelijke kosten worden
vergoed. Eten en drinken
worden niet vergoed. V/el kunt
u voor een straatfeest een
bijdrage krijgen voor
bijvoorbeeld spullen die u
huurt, zoals: een partytent,
grill, tafels, springkussen e.d.

)

Belangrijk: het moet gaan om
een activiteit waardoor u uw
buurt of buurtgenoten (beter) leert kennen. Het doel is tenslotte om
de verbinding en betrokkenheid met elkaar en de buurt verhogen.

Meer info
Kiik op www.heerlen.nl/buurtactie. Heeft u daarna nog vragen over
deze regeling? Bel de gemeente en vraag naar buurtgericht werken
(tel.nr 14045). Wij helpen r graag verder.

.,)

Ter inspiratie: ideeën voor buurtactie!
o

a

a

a

a

o

Stippel een meet-&-greet-wandeling uit door en voor de
buurt: laat elke deelnemer iets over
Zichzelf vertellen blj zijn of haar huis. Kopje koffie na
afloop? Gezellig!
Houd een jeu-de-boule- of spelletjesmiddag, bijvoorbeeld
voor de ouderen in uw buurt.
Organiseer een zeepkistemace, een talentenjacht, of een
openlucht-filmavond.
Studeer een toneelstuk in met buurtgenoten en geef een
voorstelling aan de buurt.

Houd een 'lange buurttafel'op een veldje of een park. Zorg
voor tafels en banken en spreek af dat iedereen lekkers te eten
en te drinken mee neemt.
Regel samen een 'garagesale'met alle buren uit de straat. En
vergeet niet om een springkussen te huren, voor de kinderen.
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Basisscnosl rEißenderveld

De schooþerlaTers van Basisschool flikenderveld

-

Dit schoolj

aar verlaten onderstaande kinderen onze basisschool en
grote
maken de
stap naar het voortgezet onderwijs:

âlban Bufi,
Esþher Dríessen,

Chloë van Lubeek,
Djenaíro fllarþha,

Naomi )vervlieþ,
Emrah Ózþürk,

rtv

Erica Perez- Perez,
Tamara Tan,

lllaud

TerpsÞra,

Youssef Saadouní
en Timon îþoffers
Wíj wensen deze leerlíngen heel veel succes
op het voortgezet onderwíjs!
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FysiothernpìeC,uotron

lek 045 5?14106
Eelandeling sl¡sr volffns afsprask,

Op dezelfde locatie is ook gevestigd:

$portschool Coolen
Jiu Jitsu

II{ ONZE FRATTffK
EIORTf UGETÍOUTW
D0ÛRROBC00LÃË¡

ærF-

t'mdedigÍngsport. ¡lleea'v'ohaassenen

Fvsiogym

MEgRDAÑsOJAAR

aefeningen +p *fl.siothwapeutische basis

ERVåAlllIÊEt¡

Jin Shin Jiteu fellhulp

El$tsKnsn sfAAt{EN

Harnonisering-, adecuhaling- en
ontspannings eefeningff 1

GRO}ÍDSI.AGå.A¡{ DE
EE}TA}ÍDET¡NG.

II{ ÞE FR¡.KIT.IKzu},I
GEEI'T

Jin Sbin Jitsu

Ffn'¡EgSruESTEtl,El¡
üAARSfA.A¡I ldfAËåAcE

energetische behandeling

Yoetzoolreflex mes*ege

ENA}¡DENE

ontspanningsmassage
voor dese 3 soo'rÈen behanetelingen dient u

BEITA¡IDEIÀ{ETIIODEN

hetruþnde ¡r. te bellsr: 06

38*t61?t

Voor merr infol

Fmr.sport¡chooleoolen.¡l,
Diepenbrockstraat 18
6+1 1 TJ Heerlen [tegenoær

net aude ibnrs]

VOOROP.

I

Bureau voor rechtshulp

szt ss sr

CD

Basisschool
Eikenderveld

Sociaal Buurtteam
CD o¿s-soo ¿oo¿

szr ¡s so

CD

Nightcare OZL
(na 17.00 uur + weekend)

Kindertelefoon

Fysiotherapie Coolen

o

omo-o¿¡z

CD

@ stt ss t¿

o

o

1200

O 0900-1884 (normaal

0800 - 9009

szr ¡qso

Buurtbeheerders

X 't Eykpunt:
Jonkerstr 4,
6411 TR Heerlen

Jurofoon
CD oqoo-r¿rr

PSZ't Kuikennest
CÐ

Vrijwilligerscentrale
Heerlen

oo-sttz zssz

(D zrr rsso

Stg Bewonersraad

JCL

Ø stt tøøt

Jeugd Centrum Laanderstraat

* Kindervakantiewerk

Ø sttsø¿+

Yz.HFranz
CD

szr otrs

Alcander
s602s2s

: o

(€ 0,70/min)

De Eekheuëre

0900 1ss0

(€ 0,35/gesprek + belkosten)

voor terminale tbuiszorg

W

o

tarieÐ

RK Stichting 6'Patiënt"
CD

Essent

Storing gas/stroom

Ziggo

5714206

Pastorie

j

cl.heerlen@gmail.com

Toon Hermanshuis

(D

s¿z zzao

(ma-vr: 9.m -

17.30

u)

Gemeente Heerlen

Drossaardstraat 23

6411XX

O

Heerlen

a 5714057

oe-¿oss soog

sikkretaris@eekheuere.nl

CD r¿o¿s
Ook voor melding drugsoverlast,
milieu- en parkeerklachten,
openbare ruimte

Maatschappelijk Werk

Dieren-ambulance

(D szo osoa

(D osoo zoo eooo

Politie
O

osoo - 88 44

Alarm
(ook voor brandweer/¡mbulânce)

o
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