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Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas naar Basisschool
Eikenderveld. De kinderen van peuterspeelzaal't Kuikennest en de
kinderen van de groepen I tlm 4 van de
basisschool traden op voor de Sint en
zijn Pieten. Ze deden dansjes, zongen
liedjes ofhadden een versje geoefend.
Toen de kinderen na de show weer in
de klassen terug kwamen, stonden hier
zaþken met cadeautjes klaar! Ook
vonden ze heerlijk snoepgoed voor
iedereen!
Omdat Sint soms ook op de kleintjes
moet letten, heeft Jumbo Maanplein
(Heerlen) al het Sinterklaas-snoep,
mandarijnen en ranja voor de hele
school gesponsord!! Wü willen de
Jumbo daarvoor hartelijk danken! Ook
de ouders die het Sinterklaasfeest mee hebben georganiseerd,
hartelijk bedankt! Wij kijken terug op een geslaagde dag!
Team BS Eikenderveld.
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De kinderen van de groepen 5 t/m B hielden die ochtend
surprise.
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's Middags was er voor hun een spellencircuit.

Wij kijken terug op een geslaagde dag!
Team basisscho ol Ei kende rueld.
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Creatief Centrum Theco
Stationsstraat 45 Heerlen
www. creatief-ce ntru m -th eco. co m

Tel: 0639219189 (na 18:00 uur)

E-mail: creatiefcentrumthecol @gmail.com
Tekenen en schilderen voor iedereen boven de 18, van
beginner tot gevorderd. ln ongedwongen, prettige sfeer leren
van elkaar en van een professionele kunstenaar (altijd
aanwezig) maar ook lekker alleen werken kan en mag.

Contributie: De eerste maand €10, daarna€22 p/mnd.
(bij 3 uur per week). Dinsdagavond, woensdagmiddag of
donderdagavond.
Heb je lnteresse of wilje 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 vrijbl'rjvend kijken. Bel dan wel even van
tevoren, dan zorgen wij dat de koffie of thee klaar staat. Graag
totziens b¡j C reatief C entrurn Theco
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Vooraf onze excuses dat de laatste uitgave van ons Eikeblad, om
moverende redenen, iets later is bezorgd.
De rede voor deze missie was, dat er op het moment van publicatie, nog
geen overeenstemming was, over welke straten zouden worden
meegenomen in de enquête v.w.b. de blauwe zone. Uw scribent is
hierbij wellicht iets te voorbarig geweest in de veronderstelling dat alle
straten in Eikenderveld zouden worden meegenomen. Maar voor de
dichtbij het centrum gelegen straten zouhet instellen van een blauwe
zone, ter verbetering van het parkeerproblematiek, wellicht geen optie
zijn en zeer waaÍschijnlijk zelfs nadelig kunnen uiçakken. Dat e.e.a.
toch is gepubliceerd is weliswaar geen ramp, maar verdient wel enige
uitleg en excuses, voor deze niet correcte berichtgeving.

Wel correct is dat deze enquête nu toch
zijn beslag zalk<njgen en de straten waar
het wel aangaat zich mogen uitspreken
over een wel of niet instellen van een
blauwe zone. Zeer waarschijnlijk zal dit
niet meer dit jaar kunnen plaatsvinden,
daarvoor is de tijdspanne tekort.
Dat brengt v.wb.de huidige vergunninghouders, hoe vervelend ook,
wellicht toch nog wat extra kosten mee, maaÍ dat is o.i. helaas niet te
vermijden, omdat de uitslag vaîzo'n enquête toch nog steeds
onvoorstelbaar is. Maar dit laatste is onze eigen interpretatie, aangezien
wij eenvoudigweg niet weten, welk beleid de gemeente hierop voert.
Graagwillen wij dit onderwerp dan ook even laten rusten en afivachten
hoe e.e.a. uiçakt, waarbrl wij uiteraard van harte hopen, dat de
uiteindelijke beslissing naar ieders wens zal zijn en er indien nodig c.q.
gewenst ook rekening wordt gehouden v.w.b. bovengenoemde extra
kosten.
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Het parkeerstelsel even laten rusten bereiken ons steeds meer berichten
over te snel rijden in de wijk. Diverse bewoners, zieLaanderstraat, zijn
zelf aI tot acties over gegaan, om aan dit euvel paal en perk te stellen,
door o.a. het plaatsen van obstakels in de vorm van bloembakken
alsmede een oproep in ons vorige wijkblad, om de snelheid te matigen.
Eigenlijk moest dit niet nodig zljn, als iedereen zich aan de
voorgeschreven snelheidzou houden en die is nog steeds 30 km.
Natuurlijk zal dit steeds een punt van discussie blijven, omdat de een
vindt dat er niet te hard wordt gereden terwijl anderen dit juist wel
vinden. Feit is dat bij 30 km per uur men veel beter in staat zal zljn om
ongelukken te voorkomen en harder rijden in een zo'n kleine en ook nog
compacte wijk totaal onnodig is omdat je er gewoonweg niets mee
opschiet. Er liggen dan ook weer diverse acties in de planning om
eenieder in de wijk nogmaals te attenderen op het gegeven dat in onze
wijk de 30 km-zone heerst en men daaraan dient te houden.

Als bewonersraad heeft dit onze volledige instemming, temeer omdat de
veiligheid van de vele spelende kinderen, maar ook de niet meer zo
actieve ouderen, ons heel ergaarthethart
gaat. D aarblj zljn deze verkeersre gel s
niet voor niets in het leven geroepen.
Nu de trottoirs weer hersteld zljnziet de
wijk er ook weer 'verzorgder' maar wel
iets "kaler" uit, nu een aantal bomen zijn
verdwenen. Maar voor de vele
groenlieflrebbers geen zorg, ef zullen op
de diverse vastgestelde plaatsen toch
weer bomen bijkomen.Wel zal bij deze
nieuwe bomenplant meer gelet worden
op de duurzaamheid vandeze nieuwe
aanplant met als grote aandachtspunt hun

verdere ontwikkelin g zoals bij voorbeeld wortelopdruk.
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Dit

zal o.i., maar dan wel uit het gezichtspunt van leken, niet helemaal
voorkomen kunnen worden, maar zeker niet als voorheen, zulke grote
vormen aannemen. Maar wij laten ons graagverrassen en verhouwen in
deze volledig op onze bomendokters.

Heel graag willen wij u allen nogmaals attenderen op de oproep van de
gemeente om uw eigen buurt of straat
op te pimpen, indien u zelf vindt dat hier
behoefte aan is. Zie hiervoor, u kent ze
wel, hun grote aanmoedigingsborden,
welke her en der een poosje zijn geplaatst.

Natuurlijk, en dat is de voorwaarde,zult
uzelf hier het meeste voor uw rekening
moeten nemen, waarbij u wel op
ondersteuning kunt rekenen, met o.a. de
levering van attributen welke benodigd
zouden zijn om e.e.a. op te fleuren. Mocht
u ideeën hebben en niet dejuiste aanpak
weten, laathet ons dan weten, waarbij
ook wij graag behulp zaam w lllen zijn.
Maar eigen initiatieven zijn natuurlijk
steeds vrijblijvend.
Ter uwer attentie loopt er op dit moment een projecde van een

grasveldje aan de Eikenderweg door de aldaar wonende bewoners om
e.e.a. een fraaier uitzicht te geven. Iets dat wij van harte ondersteunen
omdat ook wij de huidige aanblik niet als bijzonder fraai kunnen
aanduiden. Eerder integendeel,het ziet er gewoon niet uit, terwijl daar
toch heel mensen passeren. Een hopelijk straks goed voorbeeld dat het
ook anders kan en waar de bewoners hun eigen ideeën hebben kunnen

uitwerken.
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De "Social Sofa" bank nadert zijn, of is hethaar, voltooiing enzal
straks met feestelijk gebaar worden geplaatst. Ook wij weten nog niet
waar dat zal zryn, maar wij zijn ewan overtuigd dat daar wel goed over
wordt nagedacht en dat deze een bijzondere plekzal krijgen.
Natuurlijk gaat onze grote dank uit aan al die geweldige vrijwilligers,
welke dit tot stand hebben gebracht en heel veel uurtjes onder vaak niet
al te prettige omstandigheden, een kille en niet goed verwarmde loods,
hebben moeten werken. Maar het resultaat is er dan ook naar, waarbij
wij namens allen van harte hopen, dat dit geweldige werk ook echtzal
worden gewaardeerd en vooral vandalismevrrj zal blijven, zodat wij
kunnen blijven genieten van een prachtig kunstwerk als blijvende
aanvulling vanonze mooie wijk.
Met het einde van weer een jaar in zicht en
ook kijkende naar de overgang van 'oud'
,
,
naar 'nieuw'hopen wij dit jaar nu eens
É
I gespaard te mogen blijven van 'overlast'
vuurwerk. Wij doelen daarop op het
t
gegeven dagenlang opgeschrikt te worden
door oorverdovend geknal, waar iedereen
gewoon heel veel last van heeft en dit
,
gewoon niet meer prettig aanvoelt. Dit geldt
absoluut niet voor oudejaarsavond, daar zij
,
het alle vuurwerklieflrebbers van harte hun genot gegund enzal niemand
zich hieraan storen. Maar laat het s.v.p. daarbij blijven. Dat e.e.a. ook
nog eens strafbaar is moge algemeen bekend zijn.

t

I
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Komt dit nu alleen uit onze koker, zeer zeker niet, maar is een verzoek
van zeer velen, welke dit als bijzondere overlast ervaren.
Wij kunnen niet meer doen dan dit te berichten en onder de algemene
aandacht te brengen. Dus bij deze ! Of het helpt .....? Laten wij het
hopen ! !
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Soms is het heel vervelend om zo'n belerend vingertje te moeten

opsteken, hetgeen wij eigenlijk helemaal niet willen en waarvan wij ons
eigenlijk heel ver van willen houden, maar soms zullen ook wij naar de
roep van anderen moeten luisteren en daar loont zich dit wijkblad ook
voor, waarbij zichwel onherroepelijk de vraag voordoet, bereik je in
zo'n geval wel de juiste mensen? Laten wij het hopen en nog meer dat
het ook nog enig effect zou hebben.
Iets vrolijker, de Bewonersraad heeft ten behoeve van de scootmobiel
bezoekers van het Markieshuis, een voor hun aangepaste parkeerplaats
laten aanleggen, zodat zij gemakkelljker zich kunnen voortbewegen om
binnen te komen en ook anderen hiervan geen last ondervinden. Dat dit
is aangelegd door een in de wijk wonende ondememer voelt extra goed
aan, diehetzijnplicht voelde om hier ook nog eens iets moois voor het
oog van te maken. Wij zeiden het al het jaar, nadert zljn einde en het

nieuwe staat voor de deur. Een jaar waar wij als bewonersraad niet
ontevreden over zijn, omdat wij vele doelstellingen hebben gehaald en
de wijk nog steeds groeiende is.

Natuurlijk hebben wij ook voor 2018 nog heel wat wensen,maar daar
hebben wij voldoende vertrouwen in. Voor het komende jaar wensen wij
allen alle mogelijke goeds toe en hopen
dat u het oude jaar in tevredenheid moogt
afsluiten. Voor wat ons betreft hopen wij
de wijk weer op alle gebieden goed te
t
kunnen vertegenwoordigen en kunt u
steeds op onze inzetrckenen v.w.b. het
instandhouding en indien nodig
verbeteren van een goed woon- en
leefklimaat inonze wijk, waarbij wij
steeds open staan voor suggesties en ideeën welke ons uit de wijk
bereiken. Wij wensen u allen heel fijne feestdagen en een bijzonder
prettige jaarwisseling toe en hopen op een voor Eikenderveld goed
2018.
H.F.Franz vz
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15 oktober was het Kinderboekenweek. Een

loeispannende week, want griezelen was het thema.
Kinderboeken met griezels en engerds stonden dus centraal.
Ook op basisschool Eikenderveld vonden er tal van activiteiten

plaats. Zo werd de
Kinderboekenweek met alle
leerlingen gezamenliik

ct

geopend. Die week werden

tal van verhalen voorgelezen.
De kinderen mochten kiezen

naar welk verhaal ze wilden
gaan luisteren. Er werd
groepsdoorbrekend getekend
en geknutseld.
Voor de leerlingen een super week!
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Op maandag 31 oktober hebben de wijkagenten, de
jongerenwerker en de jeugdconsulent een inspirerende gastles
gegeven aan groep 718van basisschool Eikenderveld.

Tijdens deze gastles wilde ze de kinderen kennis laten maken met het
sociaal buurtteam, de wijkagent en de jongerenwerker, met als doel
preventief informeren over de rol van ieder, zodat kinderen leren
wanneer ze de wijkagent, het SBT of de jeugdwerker/jongerenwerker
in kunnen schakelen en/of wanneet ze met hun in aanraking kunnen
komen. Daarnaast hoopten ze dat de kinderen zelf actiever gaan
meedenken in het organiseren van een passend aanbod voor de
jeugdigen en jongeren in de wijk.

-t2-

Wat vooral centraal stond in de gastles:
Wat zijn hun werkzaamheden, wat doen zij voor de wijk, maar ook
wat kun je als kind doen voor de wijk. Wanneer zoek je contact met
de wijkagent, het SBT of de jongerenwerker. De twee wijkagenten
hebben ook aandacht besteed aan social media. Welke social media
kennen de kinderen, wat zijn de nadelen en de voordelen en waar
moet je alert op zijn als je gebruik maakt van social media.

-Ð
De kinderen waren heel betrokken en hadden veel vragen. Het was
fijn dat de kinderen ook mee konden denken over leuke activiteiten
die in de wijk kunnen plaatsvinden.
De kinderen kunnen via de facebookpagina van het jongerencentrum
The Break in de gaten houden welke leuke activiteiten er in de wijk
plaatsvinden. Ook zouden zij hier leuke ideeën naar toe kunnen
sturen, om er zo samen voor te zorgen dat er een passend aanbod van
activiteiten is voor de jeugdigen en jongeren in deze wijk.

Juf Rianne
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Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke,
mooie traditie. Dat vindt ook de wijkagent Fred
Janssen vaî onze wijk: "Maar sluit je ogen niet voor
de risico's," waarschuwt hij. Elk jaar worden
kinderen en volwassenen verminkt door verkeerd
gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan
illegaal, meestal zrwaar vuurwerk, waarop
gebruiksaanwijzingen en vaak ook lonten ontbreken.

Mijn tip voor een zo veilig mogelijke
jaarwisseling: "houd het bij legaal vuurwerk
en houd je goed aan de voorschriften die
daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar
ingaan met schade of letsel."
Toch is het helaas zo datziekenhuizen jaarlijks
geconfronteerd worden met verminkte
kinderen en volwassenen door verkeerd en
onveilig gebruik.
Vuurwerk dat verkocht wordt door erkende vuurwerkhandelaren,
moet altijd voldoen aan een aantal eisen.
Zomoethet vuurwerk altijd voldoen aan
het opschrift "Geschikt voor particulier
\
gebruik " en een Nederlandse
gebruiksaanwljzing.

:ù
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Het vuurwerk waar de meeste
ongelukken mee gebeuren betreft de
"Big Five".De belangrijkste soorten zijn:
Mortierbommen, Cobra's (verschillende
categorieen) en lawinepijlen.
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Mortierbommen

Cobra 7

fl
Lawinepijlen
Wie illegaal vuurwerk opslaat, neemt grote veiligheidsrisico's met
kans op massa-explosies. Om die reden pakken politie en justitie de
handel, het vervoer én de opslag ervan hard aan. Mensen die weten
wâën lllegaal vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, worden
door de wijkagent Fred Janssen geadviseerd de anonieme tiplijn
0800-7000 te bellen. Dit voor uw eigen veiligheid en die van hun
omgeving. Heeft u overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.
De afsteektijd is dit jaar op zondag 31 december tussen 18:00 tot
02:00 uur. Buiten deze periode is het afsteken van vuurwerk altijd
strafbaar.
Wij kagent
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Fred Janss en.

Onze wandelgroep op de woensdagmiddag is sterk uitgedund.
Wij zoeken nieuwe 65+ die mee willen wandelen ongeveer I
uurtje en daarna gezellig even nababbelen onder het genot van
een kopje koffie/thee in het Markieshuis.
Iedere woensdagmiddag tussen 2 en3
uur gaan we wandelen vanaf het
Markieshuis. Ook als er mensen zijn
met een rollator, ztln van harte welkom.
Kom eens kijken, we verzamelen rond
kwart voor 2.

Zijn er nog vragen, U mag ons gerust
bellen, telefoonnummer zijn: van Marga
045-5711163 en van Hiltje 0653244749
Hopelijk tot ziens, de vrijwilligers Marga en Hiltie

i'
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Even

kort voorstellen,

Mijn naam is Christian Froijen

en ben sportconsulent gebied 3 in
Heerlen (Eikenderveld, GMS, Molenberg, MSP, Zeswegen).
Werkzaam bij Alcander (Welzijnsinstelling in Heerlen)

Wij organiseren het naschools sportaanbod bij de basisscholen in deze
wijken. Ieder jaar vinden er 3 trajecten plaats bij elke basisschool
(2 voor groep 3 tlm 5 en I voor groep 6 lm 8).
Momenteel zijn er 2 trajecten voor Bs
Eikenderveld net opgestart:
* Sport en Spel
op de woensdag van 13.30-14.30 voor
kinderen uit groep 3 t/m 5.
* Bootcamp
op de woensdag van 14.30-15.30 voor
kinderen uit groep 6 t/m 8.

Bij beide projecten zijn er nog plekken
vrij om deel te nemen. Aanmelden kan
via onderstaande contactgegevens.
Verder zijnwe met de lesgevers aan het onderzoeken of het mogelijk is
om een vaste sportactiviteit in de wijk te organiseren waar kinderen
wekelijks kunnen sporten. Zij kunnen dan lid worden van deze
vereniging/aanbieder. Voor andere vragen omtrent sport, bewegen en
sportuerenigingen kunt u ook bij mij terecht.
Voor vragen omtrent het jeugdsportfonds (regeling waaruit de
contributie enlof sportmaterialen worden bekostigd voor gezinnen die
onder een bepaald inkomen zitten) kunt u zich het beste melden bij het
sociale buurtteam. Zlj nemen deze vraag ook meteen met u op en
bekijken de mogelijkheden met u.

Mail: cfroi ien@a lcander.
Mobiel: 06-38757618

nI
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atÍ o n q d I Sch oo lo ntbÍjt
Het Nationaal Schoolontbijt is al 1-3
jaar het grootste educatieve
ontbijtevenement van Nederland.
Elk jaar begin november maakt men
van ontbijten een feestje in het hele
land. Ook wij nemen jaarlijks deel
aan dit schoolontbijt.

H
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Woensdag
8 november was het

t

dus zo ver.

Op school
ontbijten met je
klasgenoten,
juffen en
meesters. Het

was reuze
gezellig!

Een goed ontbüt

Ls

de besfe start!!
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SCIEIIAI. SCIFA
word-t geplaatst 6 ianuari om l3.oo uur

t.o. deÏfu (nirct

deíweg /hoek Laandersrraat)

Na maanden hard werken, veel plakken, veel discussie over hoe de
steentjes geplakt moeten worden en vele gasflessen later (voor de
verwarming) is het eindelijk zover. De bank is klaar en wordt

geplaatst en geopend op zaterdag 6 januari.
De bank is prachtig
geworden met onder
andere het Markieshuis,
kasteel Terworm, de kerk
en de Moskee en nog veel
meer.

U bent van harte welkom
om dit heuglijk feit met
ons te vieren.
Tijdens de opening er is
ook live muziek..
Na de opening is er de
gelegenheid voor een kopje
koffie/thee en een stukje
vlaai in het ontmoetingscentrum van de Eik

Wij hopen u te zien de 6d"januari.
De projectgroep Social Sofa Eikenderveld
M ee r i nfo rm at i e: i n e ve n raa I c a n d e r.
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Bureau voor rechtshulp

(D o¿s-soo ¿oo¿

szr qs sr

CD

Sociaal Buurtteam

Basisschool
Eikenderveld

szr ss so

CD

Nightcare OZL

Kindertelefoon

(na 17.00 uur + weekend)

CD osoo-o¿¡z

CD szz ss ¿¿

o 1200
0900-1884 (normaal

o

0800 - 9009

tarief)

RK Stichting "Patiënt"

szt

s7t4206
Essent

¡qff

Buurtbeheerders

X 't Eykpunt:

PSZ't Kuikennest
CÐ

Jurofoon
CD oqoo-r¿rr

0900 1ss0

oø-sttz zgsz

Vrijwilligerscentrale
Heerlen
CD

zrr rsso

Stg Bewonersraad

JCL

Ø stt rcet

Jeugd Centrum Laanderstraat

Yz.HFranz

Jonkerstr 4,
6411 TR Heerlen

o

(€ 0,35/gesprek + belkosten)

voor terminale thuiszorg

CD

o

Storing gas/stroom

Ziggo
CD

Fysiotherapie Coolen

CD

szr orrs

Alcander
CD seo zszs

+ Kindervakantiewerk

Ø stt se¿ø
jcl.heerlen@gmail.com

Toon Hermanshuis

Ø

sqz

(ma-vr:

(€ 0,70/min)

YV De Eekheuëre

Pastorie

9.@

-

nss
l7.ro u)

Gemeente Heerlen

Drossaardstraat 23
641

I

XX

Heerlen

o

s71 40 57

CI oo-¿ogg 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 osoo

(D

oqoo 7oo eooo

osoo - 88 44

Alarm
(ook voor brandw€er/ambulance)
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