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Nu de zomeÍ ons heeft verlaten en de herfst zijn intrede heeft gedaan,
is het altijd even goed om te evalueren hoe de wijk de zomer heeft
doorstaan, temeer omdat men in deze periode veelal, als het weer het
ten minste toestaat, buitenshuis vertoeft. En dit buitenshuis vertoeven
kan wel eens gepaard gaan met iets meer drukte. Gelukkig hebben
wij heel weinig meldingen gekregen van overlast, hetgeen ook is
bevestigd door onze wijkagent, die ook spreekt van gelukkig weinig
klachten, v.w.b. dit item. Goed om te vermelden en laten wij het
s.v.p. ook zo houden.
Dit even vooraf; vooral omdat wij in onze laatste uitgave hier ook
aandacht voor hebben gevraagd en eigenlijk mogen vaststellen, dat
hier ook gehoor aan is gegeven, uitzonderingen daar gelaten.
Wijkgerichtzijner een aantal zaken, welke niet alleen
meldingswaardig, maar ook aandachtbehoevend zljn. O.a. de
veelbesproken parkeerproblematiek. Voor sommigen niet belangrijk,
omdat zij voldoende parkeemrimte
voorhanden hebben. Voor anderen
echter heel vaak een bron van ergernis,
omdat enerzijds door veranderde
wetgeving het vergunningparkeerstelsel
nog maar zeer beperkte ruimte biedt,
anderzijds de toch hoge kosten welke
hieraan verbonden zijn..
V.w.b. een goede oplossing, als er al van een oplossing mag worden
gesproken, zijn de meningen nogal verdeeld. Zal de invoering van
een z.g. blauwe zone een beter alternatief zijn? Zeker, het is
goedkoper en het geeft meer mogelijkheden voor bezoekers. Maar
het aantal niet bezoekers maar toch parkeer- zoekenden kan
toenemen. Zijhet met een beperking van slechts twee uur. Maar dit
laatste hangt toch ook weer af of hier voldoende controle op wordt

gecontroleerd.
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Toch heeft de bewonersraad op veler verzoek met de betreffende
ambtenaren van de gemeente hier weer van gedachten over
gewisseld. Hieruit is naar voren gekomen dat wij de gehele wijk, dus
alle straten, in de gelegenheid willen stellen om te kiezen voor welke
variantmen zich wil uitspreken. e weten vergunning parkeren
handhaven,waar dit reeds is, kiezen voor de invoering van een
blauwe zone, danwel laten zoals het is. Wij hebben voorgesteld om
middels een enquêteformulier iedereen te benaderen, met dien
verstande, dat men zicher wel bewust van moet z1jn, datdezekeuze
mogelijkheid'voorlopig' wel de laatste zal zljnIn bovengenoemd formulier, zullen wij samen met betreffende
gemeenteambtenaren heel duidelijk weergeven welke voor- en
nadelen aan de keuzes
,\t oL
verbonden zijn. Of de
parkeerproblematiek
ROA D
voor onze wijk zich
goede
zal
daamaten
keren zal de toekomst
moeten uitwijzen.
Overigens kan het best
nog enige tijd duren, alvorens uzullworden benaderd.

,l

De bomenkap en alles wat daarmee samenhangt heeft ons heel wat
hoofdbrekens gekost, en niet altijd onze instemming verkregen. U
mag van ons aannemen dat wij hierover heel veel overleg hebben
gevoerd en het einde is nog niet in zicht, want het tot nu toe gevoerde
beleid in deze is nog niet in overeenstemming met onze wensen.
Daarbij zijn wij, hoe jammer ook en zonder anderen te willen
betichten van enige onwil, niet tevreden hoe e.e.a. is verlopen na de
kap. Dat had beter gekund, met alle begrip voor onvootziene zaken
welke zich natuurlijk ook hebben voorgedaan.

Dat kindervakantiewerk in onze wijk al 35 jaat bestaat, en de
organisator J.C.L. zelfs al 10 jaar langer, verdient een waffn applaus
en een dankjewel van al diegenen die hiervan gebruik hebben mogen
maken. Ga er maar tegenaan staan, omdat dit jaar na jaar steeds voor
elkaar te krijgen. Ook van onze kant een diepe buiging !
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Mogen wij het project "Social Sofa" Eikenderveld nog eventjes
heel hartelijk bij u aan bevelen. Een project, dat uitvoerig is
beschreven in onze laatste uitgave, maar met een lovenswaardige
achtergrond; mensen in de buurt met elkaar verbinden, de
leefbaarheid verbeteren en de
sociale verbondenheid te
bevorderen. Hopelijk zal de
bank, want daar gaat het om,
enwaanaan nu hard wordt
gewerkt, straks op een mooie
plaats ínonze wijk te
bewonderen zljn als teken
van bovenstaande.Als u dit
Ieest zal het werken hieraan
wellicht nog in volle gang
zijn en zal ieders hulp dan
ook zeer welkom zijn om op
tijdklaar te zijn.Il:etzou heel mooi zijn om indien mogelijk nu een
handje te helpen Zeker weten dat de projectgroep van heel creatieve
vrijwilligers u zeer dankbaar zal zijn.
Heel prettig om te vermelden is, dat ons wijkblad zichmag
verheugen in steeds grotere waardering en zich in de huidige oplage
best mag latenzien. Ook in vergelijking met andere wijkbladen.
Compliment voor het redactie team en ga s.v.p. zo door.
De werkgroep volwassenen Eikenderveld timmert met hun veel
geslaagde en goede acties steeds vaker aan de weg, hetgeen het
bestaansrecht van deze middengroep heel duidelijk rechtvaardigt.
Hun activiteiten voldoen derhalve dan ook duidelijk aan de behoeften
hiervoor. Voor de bewonersraad een prachtig verlengstuk naar een
groep ,welke onbewust wel eens in de vergeethoek had kunnen
geraken ,maar nu meer dan ook van zich doet spreken en onze
ondersteuning dan ook absoluut verdient. Hun activiteiten verdienen
dan ook de volle aandacht en waardering.'Waarvan acte !
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Wellicht nog niet algemeen bekend, maar ook Eikenderveld heeft een
groot team van professioneels en vrijwilligers samen gebracht, welke
zich intensief bezighoudt met de jeugdproblematiek in het algemeen.
In dit geval natuurlijk voor onze wijk. Deze werkgroep is niet in het
leven geroepen voor alleen maar een 'belerend'vingertje, maar
veeleer om vandalisme en andere vervelende zaken, ook voor de
jeugd zelf,te voorkomen. Op het gebied van bezigheden wil men de
jeugd, indien mogelijk graagzelfs ter wille zijn, indien daar behoefte
aan is en natuurlijk de
mogelijkheid voorhanden is.
Maar menzal ookniet
schromen om waar nodig
corrigerend op te treden en
ouders erbij te betrekken als dit
gewenst is en bijvoorbeeld
preventieve maatregelen
- -J---'
genomen zouden moeten
.--,/
worden. De taken in deze
werþroep zijn dusdanig verdeeld, dat de juiste mensen bepaalde
disciplines voor hun rekening nemen, zodat ook de privacy
gewaarborgd blijft.
/--...t

e

t_\

Wij denken u op dit moment weer in voldoende mate te hebben
geinformeerd, terwijl wij er toch bewustvanzljn, dat er nog veel
meer verrneldenswaardig zal zrjn, maar dat de eindredactie ons dan
op de vingers tikt, vanwege de plaatsruimte.
Dus heel graagtot de volgende keer, waar wij als bewonersraad uw
belangen zoals steeds, zo optimaal als mogelijk zullen blijven
behartigen en steeds open staan voor uw inbreng. Het moge u allen
goed gaan en hopelijk blijft de natuur ons voor de komende tijd een
'Want
gezien alles wat er in de wereld op dit, maar
beetje ter wille.
ook ander, gebied gebeurt, geeft je toch wel eens reden tot nadenken.
Of is dit te ver gezocht?
H. Franz vz
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Country dance is een verzamelnaam voor verschillende dansvormen
die op country en westernmuziek wordt gedanst. Danservaring is niet
of nauwelijks nodig; de dansen zijn eenvoudig te leren en worden
regelmatigherhaald. Een vaste danspartner is niet nodig.
Deze vorm van country dance kan zowel individueel alsook met
partner gedanst worden. De lessen zijn speciaal gericht op oudere
deelnemers. Er wordt les gegeven door een rijksgediplomeerde
MBvO bewegingsleidster; gespecialiseerd in Country Line Dance
voor ouderen. Kom eens vrijblijvend kennismaken!

lnformatie:
NEW LIFESTYLE VITAAL

Joke Huppertz
tel.045-544 5905

(

(rijksgediplomeerd MBvO
bewegingsleidster)
www. newl ifestylevitaa

l. n I
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Ontspanning van lichaam en geesf door beweging!
U leert bewegen op een langzame, ontspannen en prettige manier.
Deze vorm van beweging heet Tai Chi/ Chi Kung en stamt uit China.
De bewegingsleer is gebaseerd op de eeuwenoude filosofie van yin
en yang.

Yin en Yang staat voor het grote natuurlijke evenwicht. Hiermee
bedoelen we het evenwicht tussen lichaam en geest, doen en denken,
spanning en ontspanning, gevoel en verstand. Door dit evenwicht te
versterken, gaatlJ soepeler bewegen en prettiger in Uw vel zitten.
De oefeningen vorrnen eenzeer effectieve methode om tot een beter
lichamelijk en geestelijk evenwicht te komen. De oefeningen worden
tijdens de lessen regelmatig herhaald.
Zekunnen door iedereen worden uitgevoerd, waarbij leeftijd,
conditie, geslacht, afkomst of overtuiging geen rol spelen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de juiste lichaamshouding,
ademhaling en geestelijke of mentale houding. Tevens zljnde
oefeningen zeer geschikt als valpreventie voor ouderen.
Een groot deel van de oefeningen kunnen - als staan te vermoeiend is
- zittend uitgevoerd worden.
Men verkrijgt niet alleen meer energie en vitaliteit, ook kan men
allerlei lichamelijke en geestelijke klachten verminderen of genezen.
De oefeningen werken positief op de verhoging van de weerstand en
ondersteuning van het afiveersysteem.
Kom eens vrijblijvend kennismaken !

\ilebsite : www.newlifestylevitaal.nl
Info : tet.045-5445905
Joke Huppertz en Wim Voncken
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Heerlen
Niet gemeentelijke subsidies en fondsen
Op onze gemeentelijke website kunt u alle
informatie vinden over gemeentelijke subsidies
en voorzieningen. Maar natuurlijk bestaan er
ook veel andere lokale, regionale, provinciale,
nationale en Europese subsidiemogelijkheden.
Daarvoor kunt u terecht op de website van het
subsidieloket. In dit loket is een overzicht
beschikbaar van alle relevante
subsidiemogelijkheden en fondsen voor zowel
inwoners, als verenigingen en stichtingen, als
ondememers van Heerlen. U kunt 2417 gratis
gebruik maken vandeze database.

Wat biedt dit loket:
a
a
a
a

a
a

eenvoudig en snel zoeken en bladeren in alle mogelijke
subsidies en fondsen
iedere 24 lul,¡r een update van de informatie zodat u altijd de
meest actuele informatie heeft
e-mail alerts met subsidienieuws met betrekking tot de door u
geselecteerde thema's, fondsen en regelingen
een omschrijving van de subsidieregeling inclusief
contactgegevens van en links naar de subsidie- of
fondsverstrekker
informatie, ondersteuning en contactpersonen die u verder
kunnen helpen
nieuws over subsidies en fondsen

WÍlt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn?
o kiik op de website van het subsidieloket voor inwoners"

o

verenigingen en stichtingen
kijk op de website van het subsidieloket voor ondememers
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Creati

ef Centrum Theco

Stationsstraat 45 Heerlen

www. creatieÊcentrum-theco. com
E-mail: creatiefcentrumtheco 1 @gmail.com
Tel: 0639219189 (na 18:00 uur)
Tekenen en schilderen voor iedereen boven de 18, van beginner tot
gevorderd. In ongedwongen, prettige sfeer leren van elkaar en van
een professionele kunstenaar (altijd aanwezig) maar ook lekker
alleen werken kan en mag.

*
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Contributie: De eerste maand €10, daama€22 p/mnd. (bij 3 uur per
week). Dinsdagavond, woensdagmiddag of donderdagavond.
Heb je Interesse of wil je meer informatie over het
tekenen/schilderen of een van onze andere activiteiten of workshops?
Bezoek dan onze website, stuur ons een mailtje of kom gewoon eens
geheel vrijblijvend kijken. Bel dan wel even van tevoren, dan zorgen
wij dat de koffie of thee klaar staat.

Graagtotziensbij C re

at

i ef G e n t
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Uw aanspreekpunten van de Politie
en Bureau Handhaving gemeente Heerlen
Graagwillen wij, Fred Janssen en Jeoffrey Scheepers van het Politie
basisteam Heerlen, ons ¿utn u voorstellen.
Vanaf september 2016 ben ik, Fred Janssen, uw wijkagent. Naast de
wijk Eikenderveld, ben ik ook wijkagent in de wijkenAarveldBekkerveld en Caumerveld-Douve Weien. Het gebied is vrij groot en
telt dik 10.000 inwoners. Een hele klus, die ik gelukkig niet alleen
hoef te klaren. Sinds kort werk ik veel samen met
Jeoffrey Scheepers, Maurice Costongs en Joshi
Laven. Maurice en Joshi werken bij bureau
Handhaving van de gemeente Heerlen en zijn uw
buurt-BOA s, Buitengewoon Opsporings
Ambtenaren. BOA s sporen bepaalde strafbare feiten
op en vullen zo de politie aanbij het handhaven van
de openbare orde en veiligheid.
Jeoffrey Scheepers werkt bij de politie en richt zich
ook op de politiezorg in bedoelde wijken.
Regelmatig zíjn, wr1 in verschillende samenstellingen
in de wijk te zien. Tijdens patrouilles pakken we
wijkproblemen samen aan. Maurice Costongs en Joshi Laven stellen
zichinhet volgende wijkblad Íran u voor.
Als wijkagent maak ik deel uit van het basisteam Heerlen dat bestaat
uit ongeveer 160 politiemensen. Het team is verdeeld in clusters die
zijn verbonden aan een wijk. De collegae uit het cluster waar uw
wijk onder valt, worden regelmatigingezetbij de aflrandeling van
wijkproblemen maar zevenichten ook de zogenaamde
noodhulpdiensten. Ditzijnde diensten waarbij de politie 24uur per
dag in Heerlen bereikbaar en beschikbaar is.
Als wijkagent werk ik ook samen met gespecialiseerde
politiediensten. Bijvoorbeeld met collega's van de surveillancedienst,
recherche en jeugd werken wij voortdurend aan het verbeteren en
vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. Als wijkagent ben je
veranfwoordelijk voor de totale politiezorg in de wijk. Voor de
aanpakvan sociale problemen maakt de wijkagent gebruik van de
ooSociale
buurtteamso', die ondergebracht zijn bij de
zogenaamde

gemeente.

_ ru

_

Uw informatie is belangrijk!
De wijkagent richt zichniet alleen op de aanpak van sociale
problemen, maat ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit,
milieu en verkeer. De wijkagent heeft contact met externe partners,
zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze
organisaties worden problemen besproken en oplossingen gezocht.
Ook wordt afgesproken wie wat doet. Informatie uit de buurt is van
essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de
veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw
wijkagent. U kunt dit doen door te mailen naar
fred.emhjanssen@politie.nl of u spreekt ons aan in de wijk.

Wat doet de wijkagent met uw melding?
Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken.

Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of
probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene
aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een
probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of
woningbouwcorporaties.
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WANDELGROEP SENIOREN MARKIESHUIS
op de woensdagmiddag is sterk
uitgedund. Wij zoeken nieuwe 65+-ers die mee willen
wandelen, ongeveer 1 uurtje en daarna gezellig even
nababbelen onder het genot van een kopje koffie/thee
in het Markieshuis.
Ot:u;e wandelgroep

Iedere woensdagmiddag
fussen 2en3 uur gaan we
wandelen vanaf het
Markieshuis. Ook mensen
met een rollator zijn van
harte welkom.

Kom eens kijken, we
verzamelen rond kwart voor

telefoonnummers zijn:
045-5711163 en Hiltje 0653244749

U mag ons gerust bellen.

Marga

2. ZtJn er nog vragen?

Ot:.ø;e

Hopelijk tot ziens, de vriiwilligers Marga en Hiltie
-12-

DENK AAN ÐEZE EH ALLE ANDERE sTE tfITDE KINDEEEN ¡H DE WIJK!!

Een ven de grootste trgern¡E rr¡n heel ve€l EFnEËn È het

e

!

hard rijden door de wljlc

flenken julñe ook aan de ldnde¡e¡r die buiten spefeol
ls het za moeilük om rustig door de w¡¡k tr r¡jden? Jullie willen het todt n¡êt
ry jun¡e ggtïetÊn heÞben
dEt€¡ rïat tebeurd?!

ñllersen ziþ in d*e tiid ::iet meer gerrend dat er Ìinde¡en buiten spelen; rnensen FerEe{en
geîrriteerd als ze niet mel genoeg fangr kunnen omdãt Ër l¡ndê¡en ãÐn het sp€leB zij4 maar
kinderen korn je nu eenrnaal tegen in een woomuii*!

Wllhn jullir rrc.n?? Gr drn nrtr h¡t clrcuhl Dmr kunnrn
Jullh ruçln ro hrld rlrJullir wllhn mtlr nlrt hirr!
-13-

Een fuiøl fufø voor Ei kenderveld

Doe
een

jij ook mee?

uurtje, ochtend, middag of avond?

Wij nodigen alle bewoners van Eikenderveld uit om steentjes mee te
plakken, of -de voortgang ervan- te komen bekijken. Kiikvoor info
en openingstijden op
Eikenderveld.

de

facebook-pagina van social sofa

Onder begeleiding van de projectleiders kan iedereen een bijdrage
leveren; wij hopen dat jong* en oud, autochtoon of allochtoon, elkaar
treffen en met elkaar gaanmozaieken. Koffie, thee en limonade staan
klaar.( * kinderen jonger dan 10 jaar alleen onder begeleidingvan
een ouder)

Waar?
In een loods op de hoek Eikenderveld / Gebrs. Hennenstraat. (e
loopt door de poort naar de vijgenboom, hier achter bevindt zich de
ingang)
_14_

Periode: vanaf 18 september tot (verwacht+l-) 15 december

Aanmelden of meer informatie bij:
- Marianne Franssen, Parallelweg
113 (of per Email:

-

mfranssen I 1 3 @gmail. com)

Jacqueline Lux, Koningstraat 54
(ofper Email:
j acquelinelux@ gmail. com)
Ingrid Neven; tel: 06-53316035
(op werkdagen tussen 09.00 en
l7.00uur)
Via Facebookpagina: social sofa
eikenderveld

Graag tot ziens in de loods!
Projectteam'Social Sofa Eikenderveld'

-

15

-

Scl¡oo(feest BS €ùend erve(d 2Ol7
Op dinsdag ll juli vond ons jaarlijkse schoolfeest plaats, deze keer in
de vorm van een BBQ en Open Podium.
Wij kijken terug op een hele gezellige middag vol optredens en
lekker eten!

Alle mensen die ons hebben geholpen om dit mogelijk te maken,
willen wij hartelijk bedanken!
o Alle ouders die ons meehielpen
o Alle kinderen

o
o
o

die optraden
De band 'In
Between'
Beweegworkshop van
stichting
Luna's

Winkel
Isrmane
aan de

o
o

Willemstraat
Jumbo
Maanplein
Stadsschutterij Sint

Sebastianus

_ 16 -
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Afslulting VVE-thuis

Op woensdag 5 juli vond de afsluitende bijeenkomst
vanWE-thuis plaats op BS Eikenderveld. Onder
het genot van een lekker hapje en een glaasje
(kinder)champagne kregen de ouders die hebben
meegedaan hun diploma!
Wij danken deze ouders van PSZ Kuikennest en
BS Eikenderveld voor hun grote inzet!
Wij kijken met veel plezier en respect terug op
afgelopen schooljaar en hopen komend schooljaar
weer met zulke enthousiaste en betrokken ouders te
mogenwerken!! Team Peuterspeelzaal
't Kuikennest en Basisschool Eikenderveld.
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Geachte dames,

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

Namelijk in de Eik en wel op de

liii

Eikenderweg nr. 8d.
Het handwerken is op dinsdagmiddag
van 13.30 - 15.30 uur.
Er zijn voldoende vrij willigsters
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 zijnzeer beperkt. € 0,70 per kopje.
Groeti es, Marian Geerlings

m¿ffieíffi üfffi nflÅffiü e&lødeol
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FysiotherapieCoolen

Tel: 045 5?14206
Eehurdelinx slleear ïolge¿s ¡fsprask,

tp

dee*fde lacatie is aok gevestigd:

IN OT.¡ZE FRAI{TTJK
IVORÐI UGEHüLPEÏ'I
DOÐRROB COOLEN

$portechool Gooler

zmr.

Jiu Jiteu
verdedigingqpert,

a11een

voh+ussenen

MEERÐAÌ,I30 JAAR

f'vsiogym
wfeningen ap fusiotherapeutische bñÉis

ERVARING EN

Jin Shin Jitsu ãellhulp

E]ffERT¡SE STAAT,ITEN
GROSM$IAG.AAT{ DE

Harrronisering-, ademhaling- en

EEHA}TDEIJI{G.

ontspannin gs pder:ingsr

I¡'f DE PRAtrN"'KZÍ.}Ì.I
GEET{

Jiu Shin Jitsu

Fffi,IESSTOESTEIJ,EN

energetische behnndelir:g

}ÍAAR S'lAAI'l À,IASSAGE

Yo*tsaolre f[*x uaeeege
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ontspnr:ningsmass*ge
toor deze Ë s*çrleil hehnndelingen die*tt
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www.Ellortschoolcooleu. ul
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6+1 1 TJ Heerlen {tegenarer

het aude

årruri
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Bureau voor rechtshulp

szr qs sr

CD

Basisschool
Eikenderveld

Sociaal Buurtteam
CD o¿s-soo ¿oo¿

CD

Nightcare OZL

Kindertelefoon

(na 17.00 uur + weekend)

CD osoo-o¿sz

CD szz

Ziggo
O 0900-1884

szr sqso

Buurtbeheerders

't Eykpunt:

Jonkerstr 4,

64ll

TR Heerlen

Jurofoon
CD oqoo-r¿rr

o

0900 1s50

(€ 0,35/gesprek + belkosten)

PSZ rt Kuikennest

A oø-stez Dsz

Vrij willigerscentrale
Heerlen

(D zrr rsso

JCL

Stg Bewonersraad

@ stt rcat
Yz.HFranz
CD

szr orrs

Alcander
CD soo zszs

Jeugd Centrum Laanderstraat

I

Kindervakanliewerk

@ stt x¿¿
j cl. h

eerlen@gm a il. com

Toon Hermanshuis

Ø

s&n$

(ma-vr: 9.m - l7.ro u)

(€ 0,70/min)

YV De Eekheuëre

s7t4206
Essent

0800 - 9009

cD

voor terminale thuiszorg

X

o

Storing gas/stroom

(nomæl tarief)

RK Stichting "Patiënt"
CD

Fysiotherapie Coolen

ts ¿¿

cD 1200

szr sr so

Pastorie

Gemeente Heerlen

Drossaardstraat 23

6411XX

CI

Heerlen

o

s7t 40 s7

oo-¿osq soos

sikkretaris@eekheuere.nl

Maatschappelijk Werk

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

Politie

Dieren-ambulance
CD

CD szo osos

CD oqoo 7oo eooo

osoo - BB 44

Alarm
(ook voor brandweer/ambulânce)

o

I

tt2

