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Dit schooljaar vierden wij carnaval op school. Enkele weken
vooraf was er overleg met de leerlingenraad over de
invulling van deze ochtend.
De kinderen van groep lr2 en 3 hadden hun eigen
programma, waaronder een modeshow en lekker springen
en hossen in de gymzaal.
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De leerlingen van groep 4 Um 8
startten met een activiteit in de
klas. Daarna volgde de
abdicatie van prins Sander en
prinses Jenna en de
proclamatie van de nieuwe
schoolprins en prinses.
JaTr werd uitgeroepen tot
schoolprins 2018 en Laura tot
prinses. Na een flinke polonaise
werd er gestart met de workshops. De leerlingen hadden
zich hiervoor kunnen inschrijven
Er werd geschilderd, gedanst,
gekookt, gedrumd etc.
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Na de paùze waren er enkele optredens en vereerde
carnavalsvereniging De Eekheuere met Prins Alexander I,
Jönkheedsprins en Blommemeedje Sienna ons met een bezoek.

Bij vertrek kregen alle leerlingen nog

een lekkere traktatie van de
Eekheuere. Bedankt namens alle leerlingen! Het was een geslaagde

ochtend!

ALAAF!
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De

Hoeskamer is er voor iedereen !!!!

De Hoeskamer (Akerstraat24 in Heerlen) is sinds dinsdag, l9 januari
2016, geopend voor onze medeburgers. We zijn drie dagen per week
open, te weten dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00
uur. De koffre staat klaar en wij nodigen u van harte uit. Kom gerust
eens binnen!

U kunt er terecht met al uw vragen, opmerkingen en ook klachten.
We proberen vooral direct op al uw vragen etc. een passend antwoord
te geven. Indien dit niet direct kan dan zullen we zorgen dat er op
korte termijn een antwoord komt.

5

WAN DELPROGRAMMA ALCANDER 2018
In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen starten wij in april
weer met onze wandelingen.
t Op 12 en 19 april begint onze wandeling in Margraten of
Sibbe en eindigt in Oud-Valkenburg.
I l7 en24 mei lopen wij van Banholt, via Mheer voor de 2uurs wandeling, naar Terlinden.
I Op 14 en de 21" vanVoerendaal of Weustenrade naar het
centrum van Voerendaal.
I Op 12 en 19 juli maken wij een wandeling rond de gemeente
Schinnen.
t 9 en 16 augustus staat een rondwandeling in Doenrade op
het programma.
¡ 13 en 20 september sluiten we het seizoen af met een mooie
route vanuit Heijenrath naar Schweiberg.

Via diverse opstapplaatsen worden wij per bus opgehaald en naar het
startpunt van de wandeling gebracht (en aan het eind van de middag
weer 'thuis'gebracht).Een deel van de groep loopt ongeveer één uur
en een ander deel ongeveer twee uur. Aan het eind van de route
komen wij weer samen op hetzelfde adres voor koffie/thee en
heerlijke vlaai (voor eigen rekening).

6-

Wij hebben al veel mogen genieten van het mooie Limburgse land,
de gezelligheid van elkaar, bewegen, kofhe/thee 'met', kortom van
een mooie middag.

Wilt u meedoen aan deze activiteit dan kunt uzich aanmelden bij
ALCANDER, tel. 045- 7111560, 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. 045-5713730. Van harte welkom.

Oo
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Wij kunnen maximaal een subsidie toekennen van €2.500,-,maar
kijken îaar wat er echt nodig is om van uw idee een succes te maken.
Let op!
Eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt u voor
straatbarbecues bijvoorbeeld een bijdragekrijgen voor de huur van
een springkussen. Ook voor grotere feesten zijnbljdrages mogelijk,
maar niet voor het eten en drinken: dat moet u dan zelf betalen.

-8-

,*t

Foto's en filmpjes welkom!
De gemeente verzamelt beeldmateriaal om de buurtactie-subsidie
meer bekendheid te geven via internet, posters, folders en social
media. Als u foto's en filmpjes heeft van uw buurtactiviteit die u ter
beschikking stelt voor dit doel, dan kunt u het materiaal insturen naar
bgw@heerlen.nl.

Meer informatie?
Meer informatie ovèr de subsidieregeling vindt u op
www.heerlen.nl/buurtactie. Daamaast is in uw buurt een
buurtorganisatie actief; die mogelijk kan helpen bij uw idee. Kijk
voor meer info over de organisatie in uw buurt op
www.heerlen.nl/buurten. Heeft u een vraap,? Stuur een mailtie naar
gemeente@heerlen.nl of bel 14045
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Basisschool Eikenderveld:

ÎI.IEI.îA: DE RO¡,IEINEN

De leerlingen van groep 6 Vm I zijn de afgelopen periode
intensief aan de slag gegaan met het thema 'de Romeinen'. Er
werd geknutseld, getekend, gecomputerd, gerekend enz. enz.
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Een uitstapj e naar het Thermenmuseum hoorde hier natuurlijk ook

bij. In het Thermenmuseum in Heerlen vindt men de
indrukwekkende restanten van een Romeins badhuis, de thermen.
Het is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van
Nederland. Het museum heeft daarnaast een gevarieerde collectie
gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, afkomstig uit Coriovallum
- de Romeinse stad die onder Heerlen ligt. Voor de leerlingen een
leerzaam
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JufRianne,
Juf Marlou,
Meester John

Basisschool Eikenderveld
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Met het voorjaar in zicht, maar wel nog met sneeuw voor de deur,
toch ook met de hoop, dat als u dit leest het voorjaar echt heeft
ingezet, wordt deze bljdrage aÍtn ons wijkblad geproduceerd.
Terugblikkend naar het vorig jaar mogen wij als bewonersraad best
tevreden zrjnmelwat wij weer hebben bereikt, met wel in onze
gedachten dat er nog genoeg te doen is en het wellicht ook nog steeds
beter kan. Maar ook wij kunnen geen ijzer met handen breken enzo
núlener nog steeds zaken zijn welke wel onze aandacht verdienen,
màar waar wij toch veelal aflrankelijk zijnvan de goodwill van
anderen.

Zoblijvenwij geconfronteerd worden met de verkeersveiligheid in
onze wijk, niet alleen met de notoire hardrijders,maaÍ ook met o.a.
het zich niet houden aan de geldende verkeersregels. Zo wordt het als
zeer storend en ook nog gevaarlijk ervaren dat er nog steeds
automobilisten zijn, welke niets aantrekken van de aangegeven
rijrichting en gewoon het eenrichtinggebod negeren. Dat dit toch
gevaarlijke situaties kan leiden moge duidelijk zljn' Et zullen dan
ook in samenwerking met de stichting Veilig Verkeer acties op touw
worden gezetom dit weer in goede banen te leiden en in de hoop dat
e.e.a. ook effect zal hebben op het rijgedrag van vooral onze eigen
bewoners
Op veler verzoek brengen wij dit
nogmaals onder uw aandacht en
ook wij hopen dat er gehoor zal
worden gegeven aan deze oproep.
V.w.b. het parkeerbeleid in onze
wijk zal er nu binnen afzietbare tijd een enquête onder
de'parkeervergunning straten' plaatsvinden over het instellen van de
al eerder gememoreerde 'blauwe zone'. Hier wordt tegemoet
gekomen aan de veler wens omdat de z.g. parkeervergunning, door
de gewijzigde opstelling, eigenlijk niet meer voldoet zoals voorheen.
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Wellicht en hopelijk ook ten overvloede willen wij u er op wijzen om
hier goede aandacht aan te besteden, te meer daar uw keuze zeer
bepalend zal zijn voor de parkeerproblematiek in onze wijk, maar
tevens voor'altijd' zal gelden, hetgeen inhoudt dat er voorlopig hier
dan ook geen verandering meer in zalplaatsvinden. Het is maar dat
u het weet !!
Het, laten wij het maar zo noemen,
bomenplan voor onze wijk zal binnenkort
weer worden opgepakt, met de
kanttekening dat als u dit leest het zeer
waarschijnlijk zijn beslag al zal hebben
gehad. Derhalve kunnen wij er op
moment nog niet veel over berichten,
maar wel zeggen dat wij hier zeer
zorgvuldig en ieders belang mee zullen
omgaan. De bewoners welke dit bijzonder
aangaat zullen zeker voor zover als
mogelijk hierbij worden betrokken.
Dat onze Social Sofa-bank onder zoveel enthousiaste belangstelling
is geplaatst mag niet onvermeld blijven en tevens een goed
aandenken zijn aan onze helaas veel te vroeg overleden wijkagent de
heer Fred Janssen, als zijnde een der initiatiefnemers. Ook wij als
bewonersraad zullen hem blijven gedenken als een goede vriend en
heel fijn mens, met hart voor onze wijk. Laten wij met de gedachten
aan hem deze bank dan ook in ere houden. Met deze herinnering aan
hem willen wij het even hierbij laten .

Wij hopen op een succesvol jaar voor onze wijk,op veel
verdraagzaamheid onder onze bewoners en vooral dat het in
Eikenderveld goed toeven blüft, ondanks de soms wat mindere
berichtgevingen over onze wijk. Over dat laatste hebben wij ook
soms onze twijfels, alhoewel wij onze ogen niet willen sluiten voor
mistoestanden. Wellicht dat wij later hierop nog eens terugkomen.
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Op de valreep wel nog even iets anders; Graag willen wij vooral onze
o.td"ra medebewoners nog even attenderen op onze eerstvolgende
seniorenmiddag, welke voor dit jaar weer eens bij 'van der Valk' zal
plaatsvinden.V/lj hopen zoals steeds weer op een grote opkomst en
iun on ekant denken wij u weer een leuke dag te kunnen bezorgen.
Het belooft in ieder geval weer heel gezelligte worden. Dus graag tot
ziens en u wordt zoals gebruikelijk weer thuis benaderd voor
deelname aan deze feestmiddag, welke in onze wijk eigenlijk niet
meer is weg te denken.
Hier willen wij het echt bij laten en zeggen gfaagtot de volgende
keer, met wel de wetenschap dat wij actiefbezigblijven en u ons nog
steeds kunt benaderen over allerlei zaken, welke de wijk aangaan.
Wij blijven open staan voor goede ideeen en suggesties welke de
wijk ten goede komen en blijven zotgdragenvoor een ieders
veiligheid en een goed leef klimaat, zodatmet recht kan worden
gezegdEikenderveld is en blijft een fijne wijk om er te wonen en te
H.F.Frunz vz
vertoeven. Het moge u allen goed gaan I

Foto: ingezonden
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Paashaast

https://sites.google.com/site/jclheerlen/
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Eren roorsfellen...
Sinds 1 januari 2018
heeft de
Tab.¡kspccraaizaal.:
tabakspeciaalzaak aan
de Eikenderweg een
nieuwe eigenaar. Waar
het de afgelopen 4,5
H¡q¡ie¡i
jaar'Tabakspeci aa lzaa k
Engelien'heette, is de
naam nu veranderd naar
Tabakspeciaalzaak
Eikenderveld. Maar wie is nu het nieuwe gezicht in de winkel?

EIHENDERVELD

Mijn naam is Yara Keulers, 27 jaar en woonachtig in Heerlen
(Palemig), samen met mijn vriend Richard. lk ben opgegroeid
in Voerendaal, waar ik tot
aan mijn studie aan de
Fontys Sporthogeschool
heb gewoond. De
afgelopen 6 jaar heb ik als
MVO Manager gewerkt bij
¡'
'#- +'.å
Roda JC Kerkrade. ln 2012
e
stond ik aan de wieg van
stichting Roda JC Kerkrade
q+
/
Midden in de MaatschaPPij,
waarmee ik allerlei
projecten organ iseerde
voor o.a. ouderen, kinderen
en gehandicapten. Klinkt
als een verrassende switch naar een tabakspeciaalzaak, maar
deze overstap is niet geheel onlogisch.

f'trffi

r
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Mijn vriend is namelijk sinds 2014 eigenaar van
Tabakspeciaalzaak Bijsmans Voerendaal. Hier heb ik de
afgelopen vier jaar redelijk wat kennis en ervaring opgedaan,
waardoor de stap naar een eigen tabakspeciaalzaak niet groot
WAS.

De komende maanden zal er een frisse wind door de winkel
waaien, waarbij de authenticiteit van de winkel absoluut
behouden blijft. Tabak en rokersbenodigdheden blijven
absoluut onze belangrijkste producten, maar we gaan ook
uitbreiden met o.a. sigaren, E-roken, kantoorartikelen,
Hallmark wenskaarten en verse thee. Deze thee is nu al te
verkrijgen bij Bijsmans Voerendaal ofiryel op bestelling brj tabak
speciaalzaak Ei kenderveld.

Wilt u on de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de winkel?
Volg ons da n op Facebook @Taba ksp eciaalzaakE kenderveld.
Ook de website wordt op dit moment ontwikkeld.
i

Tabakspeciaalzaak Eikenderveld is geopend op
dinsdag - vrijdag van 9.00 - 18.00 uur en op zaterdag van
9.00 - 17.00 uur. Graag tot ziens!

5 FËf
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Doe mee met Ismakogie: ontspannende en laagdrempelige
bewegingslessen voor iedereen, ook als bewegennietzo
gemakketijk gaat. Bij twijfel: neem contact op!
Er wordt op een leuke, ontspannende manier gewerkt ¿u1n een betere
manier van bewegen. En het fijnste is: het is toepasbaar in het
dagelijks leven. Daar word je lichamelijk een geestelijk sterker en
zelfs mooier van!
Na de les drinken we gezelligeen kopje koffre of thee.

Lestíiden:
Maandagochtend van9.30 uur tot 10.30 uur in Gemeenschapshuis
Leiehoe s, Limbvr giastr aøt 3 6, 6 4 | 5 VT Heerlen.
Aanmelden en info over het lesgeld via Truus Custers van
Welzijnsorganisatie Alcander. Telefoonnummer: 045-71 I I 560
045 - 5 602525 of mail tcusters@alcander'nl.

Maak een nieuw begin met Ismakogie!
Reageer snel want: vol = vol!

Wilt u weten of Ismakogie iets voor u kan
betekenen, neem dan contact oP met

Ismakogiedocent Caroline Lemmens.
Of lees de goede ervaringen van de huidige deelnemers op
www. i smako gieparkstad. nl

Bewegen is goed, goed bewegen is beter!
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I ste en 3 de maandag
van elke maand
Aanvang: 13.30 uur
Elke ronde 1 en 2 en 3 rijtjes
met leuke prijzen. Pauze: kunt
u een lekere kop kofiie of thee
nuttigen (€0,70) of fris (€1,00)

2deen4dem

van elke maand

Aanvang: 13.00 uur.
Gezellig samen eten en drinken voor senioren.
Keuze uit een gevarieerde lijst met een laag tarief.
Aanmelden graag van te voren bij: Jan 0641481248 of Lilian
0683567913

Elke di

van de maand

Aanvang: 13.30 uur
De handwerkgroep is nogal uitgedund en kan nog wat leden
gebruiken. Aanmelden iedere dinsdag bij de groep of bij
Marianne: 0613750202.
Senioren complex
Eikenderweg I D
6411 VL Heerlen
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lleerlense basisschool tilenüeruelil
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üogtamma beroercnoliëntatie
Het college van B&W heeft besloten om een subsidie te verlenen
aan een pilot voor beroepenoriëntatie op basisschool
Eikenderveld. Vanaf het voorjaar 2018 start basisschool
Eikenderveld met het programma ICM Basis in de groepen 7 en
8. Het programma duurt tot en met het schooljaar 2019-2020.
IMC basis, ontwikkeld door IMC
Weekendschool, is esn programma dat leerlingen
de mogelijkheid biedt om kennis te maken met
diverse beroepen. Het programma is vooral
bedoeld voor scholen waarvan de kansen voor de
toekomst van de leerlingen minder
vanzelfsprekend zijn. Deze leerlingen hebben
veelal een geringer beeld van beroepenvelden en
een kleiner aanbod aan activlteiten om hun talenten te ontdekken of
te ontwikkelen. IMC basis helpt leerlingen bij het ontdekken van hun
interesses en talenten zodat zij eenjuiste keuze kunnen maken voor
hun studie en beroep.
Wethouder Jordy Clemens: "'Gelijke kansen en het kennismaken met
verschillende beroepen, mensen en
waarden gaan natuurlijk gelijk op. Dat
gun je ieder kind. Daarom ben ik trots dat
we op de basisschool in Eikenderveld met
¡
dit mooie project gaan starten."
de praktijk
De leerlingen gaan samen met vakexperts
in de klas aan de slag en op excursie naar
uiteenlopende werkplekken/ vakgebieden
zoals wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, journalistiek,
film, wiskunde en beeldende kunst. De arbeidsmarklrtaag in de regio
wordt hierbij niet uit het oog verloren.

In

_))-

De leerlingen en vakexperts werken in
kleine groepen zodat er intensieve
begeleiding is. Ook is er aandacht voor
het ontwikkelen van vaardigheden
zoals presenteren, samenwerken,
invloed uitoefenen, conflict hanteren en
debatteren. De organisatie IMC
Weekendschool voert het programma
op school uit in nauwe sameilverking
en afstemming met de docenten en
directie van de basisschool.
Het programma wordt ondersteund door verschillende partners:
gemeente Heerlen, IMC V/eekendschool, basisschool Eikenderveld
en enkele bedrijven, zoals DSM, Wonen Limburg, Weller en de
bewonersraad Eikenderveld. Er zijn nog gesprekken met andere
bedrijven.

.
.
'
'
'

Her- en verstelwerk aan kleding bedrijßkleding rnaatkleding.
Ontwerpen en maken van: bruids-, communiekleding, gelegenheidskleding.
Lessen voor beginners en gevorderden.

Het vermaken en maken van gordijnen.

Alle anderc werkzaamheden kunnen in overleg.

l
*

Ateliertt Schaartje
Dr. Goossensstraat 46
6419 CE Heerlen
Mobiel +31 (0)6-51 391 067

Email: tschaartje@bima.nl
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Samen kunnen we de leefbaarheid in onze buurten
verbeteren door onveilige situaties en overlast te
melden:

r

Voor spoedmeld:ingen - bel

112

o Ernstige veiligheidszaken, maar geen spoed,

.

bel het algemene nummer van politie:
o900-8844
Anon¡,em melden?
Meld Misdaad Anoniem: OSOO-7OOO

r

Bel of mail uw buurtBOA; mailadres en
telefoonnummer te vinden via:
www. heer l en. n l/veil i g h e id d oe nwesamen
o Meld via internet: wwwheerlen.nl/melden
o Via de handige Heerlen-app (download in
de app store of google store)

IÐ

Heerlen
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FysÍofhernpieCuolen

Teh 045 5?14206
Ëelædelisg stleen colæng sfssask.

tp

dezelfde lscatie is ook gevestigd:

$portecLaol Coolen
Jiu Jitsu

I}I O}EE

FR.ATTI,JK

stoHDt u GE[totFEl{
DOORROBCOOI"EI$

æm.

vadedigingsport. sli€Ëri r¡ühussenel

MEERDåI{30JT.4R

Fvsicggm
oefeningen ap fi'siothæapelrtische besis

Jil Shiq Jiteu Zellhulp

ERVåRT}¡TET,¡
ESTAA}TT.EI'I

Ð$ERIT

GRONDSUIûAA¡$DE

Harmonisering-, aderulraliug- en
ontspannings oefe:ringea

BETTA¡.IDEIJI\TG.

INÞEPRAKTüKzuT{
GEE$

Jin Shin Jitsu

FMT{ESSTTESTELLEH

mwgetische behandelir:g

IIAAASTAAN ¡dÀSãAGE

Voctzaolrellsx ürsstge

EX{AI.¡trERE

ontspanningsruassage

BEIIAI{DEI.I* THOÐEN

t'oat deze I soorÈen behandelingen diesrt u

heti'oþnde n¡. te bellæ: 06 SE?861?*
Vocr meer infs:

FFF.s¡lort¡choalcocleu.

¡l

Diepenbrockstraat l8
641 1 TJ Heeden {tegenauer het oade,lr*rsi

vooRoP.

Bureau voor rechtshulp

szr qs sr

CD

Sociaal Buurtteam
CD o¿s-soo ¿oo¿

Basisschool
Eikenderveld
CD

I

Nightcare OZL

Kindertelefoon

(na 17.00 uur + weekend)

CD osoo-o¿¡z

@ stt st

I

Fysiotherapie Coolen
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Storing gas/stroom
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O 0900-1884 (normaal

0800 - 9009

tarief)
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Essent
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(€ O,35/gesprek + belkosten)

PSZ't Kuikennest

Vrijwilligerscentrale

voor terminale thuiszorg
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5714206
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Ziggo
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Buurtbeheerders

X 't Eykpunt:
Jonkerstr 4,
6411 TR Heerlen

Jurofoon
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Heerlen
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JCL

Stg Bewonersraad
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Yz.HFranz
CD
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Alcander
@ sao zszs

Jeugd Centrum Laanderstraat

+ Kinderuakantiewerk
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jcl.heerlen@gmail.com

Toon Hermanshuis
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(€ 0,70/min)

VV De Eekheuëre
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Pastorie

17.30
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Gemeente Heerlen

Drossaardstraat 23
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Heerlen
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sikkretaris@eekheuere.nl

Maatschappelijk Werk
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Ook voor melding drugsoverlast,
milieu- en parkeerklachten.
openbare ruimte

Politie

Dieren-ambulance
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(D szo osos

CD oqoo 7oo eooo

osoo -8844

Alarm
(ook voor brandweer/âmbulânce)
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