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Gelegen oon de Diepenbrockstroot 18

6411TJ Heerlen (tegenover Arcus).

Nieuw: behandeling vlgs SHOCKWAVE !!!!!!!!!!
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Behondeling olleen volgens ofsprook

Op dezelfdeloca'lie is ook gevestigd Sportschool Coolenmet de
zelf v er dedig í ngsport J iu-J itsu en gymnostiek o p

fysiotheropeutische bosis: fysiogym
en Pedicure Coolent 0638286172

Voor meer informotie:

Wij brengen u, naast een goede portie frites,
ook snacks u¡t eigen keuken.

U kunt alle chinese gerechten bij ons afhalen

Babi Pangang met bami of nasi
en portie bami of nasi

FI

Eikenderweg 49
Heerlen

telefoon 571 63 56

ijs, verpakt en schepijs
verschillende smaken I
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Kingerzitting van De Eekheuëre plaats. In het spannende western
decor kon jong en oud genieten van prima optredens en leuke

polonaises. Altijd
jammer dat op zo'n
feestelijke middag de
regerende jeugd aßcheid
moet nemen.
Jònkheedsprins Jamie
(Hallingse) I en
Blòmmemeedje Maud
Terpstra konden nog een
deel van de middag
genieten van het feest,
maar toen was de koek
op. Beiden hielden een
prima en emotionele
afscheidsspeech en
kregen een dankbaar
applaus van het publiek.
Nadat de versierselen
waren afgelegd werden ze

door de Ex-Jònkheedsprinse en Blòmmemeëdjes op de schouders de
zaaluit gedragen. Hun prachtige regeringsjaar zit er op.

Daarna kwam het hoogtepunt van de middag: de proclamatie. In de
schitterende draagstoel werd het nieuwe Blòmmemeëdje naar binnen
gebracht. Dit jaar was die eer voor Demi van Rooij. Demi woont op
de Eikenderveldse Parallelweg, is 8 jaar en zit in groep 4 van
Basisschool Eikenderveld, bij meester John en juf Beau. Haar
hobby's zijn dansen,zingen, skeeleren, zïveÍrmen, shoppen en
natuurlijk carnaval vieren! Zus Sanne is geïnstalleerd als haar
persoonlij ke adjudant!
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Even later kwam een paard met drie cowboys de zaal binnen. In de

romp van het edele dier zat de nieuwe jeugdprins verborgen. Na het

aftellen kwam de 9-jarige Ryan Slooten tevoorschijn. Prins Ryan I
woont op de Koningstraat in de wijk en zit in groep 6 van

Basisschool Eikenderveld, bij meester John en jufAnke. Ryan is lid
van de judovereniging Kodokan in Heerlen en andere hobby's zijn
zingen, dansen en carnaval vieren. Broertje Devin is de persoonlijke

adjudant van oîze Jònkheedsprins

De sfeer in de zaal was fantastisch. Zeker
nadat Ll1 reporter Judith live

het programma onderbrak om het
topnieuws te brengen dat Vee & Dee door
is naar de finale van het LVK in Venray.

Prins Kenny I was in zijn nopjes. Hij
geniet van alle hoogte-

punten die elkaar in een rap tempo opvolgen. Hij was natuurlijk ook
dik tevreden met zijn jeugdige metgezellen en voorspelde een paar

doldwaze weken samen. En degene die zondag getuige was van dit
kinderfeest zal daar geen seconde aan twijfelen... Same ònger de

vasteloavesperreplu!

Een industrieel Pakket
* gereedschappen " lâgers

* boùr-lbreekhamers * machines
* veiligheidskleding " laseraftiltelen
" industrièle gãssen * camping qÊssen

leveren wii uir voorraad

ln de Cramer 17
telefoon 571 17 7e

6411 RS Heerlen

Open: lVlA - VR
ZAT

7.3O - 17.3O u
9-OO - 13.OO u
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IPIORT. EN ¡PEl¡¡NDAG
Op vrijdag 25 september jt. werd op basisschool Eikenderveld de
jaarlijkse sport- en spettendag gehouden.

Er werd gewerkt met heterogene
groepen, d.w.z. dat elk groepje uit

leerlingen van groep I t/m 8 bestond.
Ook de peuterspeelzaal nam aandeze

activiteit deel.
Er werd gevoetbald, gekegeld,

geklommen, gehinkeld etc. etc.
Dankzij de hulp van vele ouders,

waarvoor onze dank, en natuurlijk het
goede weer, werd het een leuke,

sporlieve ochtend. De winnaars

mochten een Ieuk presende in
ontvangst nemen.

PROFICIAT !!
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Witt u leren breien, borduren of haken?
Heeft u nog een handwerkje leggen dat maar niet afkomt?
Dan kunt u bij ons terecht en wel in de Eik, op de Eikenderweg 8d
Dit op dinsdag middag van
13.30 tot 15.30 uur. Onder
begeteiding van een aantal
vrijwilligers kunt u zich verder
ontptooien. lndien uw vragen
heeft kunt u attijd contact
opnemen. Tet. 06 486 893 99

Groetjes
M. Geerlings.

WEílcehlß¡Izot6

A opr¡l28 noolt 29 noort 0{ opril t8 april

21 nowrnhr 02 dec¿nrb¿r3l oktob¿r 0l nownhr 07 nov¿nhr
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Bewonefsraa
ÉÍ r<.e r-rder-r¡el<f

.r

Alhoewel het jaar 2016 al een poosje haar intrede heeft gedaan
willen wij als bewonersraad u toch nog onze zeer beste wensen voor
dit jaar doen toekomen. Een jaar waarin het u en uw naasten goed
moge gaaî en u verschoond moge blijven van vervelende zaken. Dit
geldt ook voor onze wijk en het goed blijft voelen om hier te wonen.
Gezien alles wat om ons heen gebeurd niet zomaaÍ een vrome wens.
Maar laten wij geen doemdenkers zljn en er weer gezamenlijk de
schouders onderzetten om onze wijk leefbaar te blijven houden.
Daarover hebben wij het afgelopen jaar eigenlijk geen klagen gehad,
omdat echt vervelende zaken gelukkig achterwege zijn gebleven.

begaanbaar, alhoewel het toch ten koste
is gegaan van veel groen, maar dit kon
niet anders gezien de veiligheid van de
bewoners. De bewoners van de Jonker-
straat en omgevingzljn verlost van een
heel ander probleem en kunnen hun
ramen weer openen en ook dit weer ten
koste van een bomenkap, maar dan van

een geheel andere orde. Hier zorgden de bomen voor zoveel overlast,
dat verwijdering meer dan noodzakelijk was.

En hoewel het ons heel veel energie heeft gekost om dit rond te
krijgen is het ons toch gelukt. De sociale cohesie in de wijk heeft
steeds meer vorrn gekregen, middels niet alleen het steeds betere
ouderen -beleid maar ook andere groeperingen zoals o.a. de z.g.
middengroepen alsook de jeugd hebben die aandacht gekregen
welke zij verdienen. Dat dit nog steeds beter kan moge duidelijk zijn,
maar datzijntaken,waarvanwij ons als bewonersraad steeds bewust
zijnen die wij blijven stimuleren met de middelen, welke ons ter
beschikking staan, waarbij wel vermeld moet worden dat deze niet
steeds onbeperkt zijn. - 6 -



Dat niet alles even vlekkeloos is verlopen is eveneens een gegeven.

Zie hiervoor het braakliggend terrein aan de Pater Beatusstraat.

Maar ook hier zljnwij nog niet klaar mee en blijven wij zoeken naar

een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Wij zijn tevens druk doende geweest, en nog steeds, voor
oplossingen v.w.b. de parkeerproblematieken in onze wijk. Een heel
heikel punt, gezien het steeds groter wordende aantal voertuigen in
de wijk, terwijl de ruimte hiervoor niet voorhanden is. Waarbij het
aantal gasten, welke onze wijk bezoeken nog niet eens is
meegenomen. Een z.g. invoering van een blauwe zone is door het
gros van onze bewoners niet als een oplossing ervaren en vind
derhalve geen doorgang. Als bewonersraadzijnwij toch nog in
gesprek met de deskundigen
van de gemeente in een

zoektocht om waar mogelijk
deze parkeerdruk iets te
verminderen, alhoewel de

mogelijkheden hiervo or zeer
beperkt zijn, temeer daar waar
het vergunningparkeerstelsel
heerst er niet door iedereen
gebruik van wordt gemaakt
en hun voertuig elders
parkeren. En ook dit is weer
begrijpelijk door de voor velen
te hoge kosten,welke hieraan
verbonden zijn. En aan deze

kosten v alt, hoezeer wij
hiervoor ook ons best hebben
geðaan niet te tornen.
Gelukkig geldt dat niet voor
alle straten, maat voor diverse straten in onze wijk is de parkeerdmk
jammer genoeg wel heel hoog en is een directe oplossing niet meteen

voorhanden. Toch blijven wij ook hiervoor zoekende. 
'Waar wij wel

iets aan kunnen doen, maar danwel gezamenlijk, is de
verkeersveiligheid in onze wijk.
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Herhaaldelijk worden wij er zeer dringend op gewezen, dat er in
onze wijk nog steeds te hard wordt gereden en niet alleen ouders met
kinderen, maar ook veel anderen, storen zichhier heel ernstig aan.
En niet alleen vreemden maken zich hier schuldig aan. Dit terwijl er
voor de gehele wijk nog steeds een snelheidsbeperking van 30 km
geldt. Dit mag dan wel zeer gering worden geacht, maar geeft wel
aan dat onze wijk niet geschikt om te racen. Op veler verzoek doen
wij daarom nogmaals het verzoek om in ieder geval uw snelheid te
matigen en zich daarbij tevens aan de verkeersregels te willen
houden. Een heel kleine moeite, waarbij u echt ook nog eens geen
tijdwinst boekf.

Eigenlijk was deze eerste bijdrage voor dit jaar bedoeld om alleen
maar over leuke zaken te berichten terwijl wij ook alweer andere
zaken hebben belicht. Maar wij blijven toch hoopvol gestemd enzijn
ervan overtuigd, dat wij met zijn allen het beste met Eikenderveld
voor hebben. Onze wijk is namelijk zeker weten zo slecht nog niet en
er gebeuren hier nog steeds leuke en fijne dingen, welke ons in een
goed daglicht plaatsen. V/ellicht is het goed om ook hier eens wat
meer aandacht aan te besteden. En ook al moeten wij voor ons
'kleine dorpje' vaker voor een aantal zaken steeds meer n¿utr buiten
treden, we zijn er toch nog en timmeren genoeg aan de weg, om ons
niet te vergeten. Het ga u goed en graag tot een volgende keer.

H.F.Franz vz.

VOETVERZORGII{G

Marianne Mulder

Pedicure ook voor diabetici

Drossaardstraat 4l
Heerlen Te1.045 850 1995
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Verleng¡ng Buurtactie in 2O16

De pilot buurtactie 2015 wordt wegens succes verlengd in 2016. Met
deze subsidieregeling kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor
kleinschalige Ínitiatieven en acties die het netwerk in de buurt
versterken. Het gaat er om dat er een (nieuwe) ontmoeting of een

nieuw contactmoment tussen inwoners ontstaat.

De pilot Buurtactie 2015 bleek aan een duidelijke
behoefte te voldoen. Tussen 1 januari en 1

november 2015 zijn er 84 aanvragen ingediend.
De gemiddelde bijdrage was €1400. De
aanvragen werden beoordeeld door een

commissie met vertegenwoordigers van buurtorganisaties en gemeente.

Voorbeelden
Een greep uit de initiatieven die met buurtactie-bijdragen mogelijk werden
gemaakt in20l5: allerlei straatbarbecues en feesten, een knutselmiddag, het
gezamenlijk aanleggen, onderhouden of opknappen van moestuintjes, een

kapelletje, een mijnmonument of een buurtontmoetingsplek, het initiatief
'kom eens op de soep'voor ouderen, de bouw van een 'bakhoes', het
voetbaltoernooi de 'Koempelcup', een vossenjacht, een fietstocht, etc.

Nieuwe contacten
Bij de buurtactie gaat het er vooral om dat er nieuwe contacten of nieuwe
contactmomenten ontstaan in de buurt. De regeling is niet bedoeld om al

bestaande feesten of initiatieven van buurtbewoners te financieren, maar
juist om van toegevoegde waarde te zijn voor de sociale cohesie.

De buurtactieregeling is een aanvulling op het budget voor de

buurtorganisaties. Tussen 2008 en 2012kende Heerlen een succesvolle
buurtactieregeling, toen betaald met middelen van het Rijk. Vorig jaar
voerde Heerlen opnieuw een proef in met een eigen Buurtactieregeling die
met gemeentelijk budget wordt gefinancierd. Vanwege bezuinigingen wordt
het budget voor 2016 teruggebrachtnaar €50.000; de maximale bijdrage
voor aanvragen wordt bijgesteld van €5000 naar €2500. Uit de evaluatie
2015 blükt dat de meeste aanvragen ruim onder dat bedrag liggen.
Voor meer informatie en aanvragen: zie onze website
www. heerlen. nl/buurtactie

-9-



SinterHaas en zijn Pieten op basisschool Eikenderueld

Op dinsdag I december was het eindelijk zover!! Sinterklaas bezocht
basisschool Eikenderveld! Hij kwam 's middags naar de aula van de
school, alwaar de kinderen van peuterspeelzaal 't Kuikennest en de
kinderen van groep I tlm 4 vol spanningzaten te wachten. Het werd
een hele feestelijke middag en zowel Sinterklaas en zijn twee Pieten als
de kinderen hebben ervan genoten!

In de hogere groepen hield men surprise. Deze leerlingen hadden
super hun best gedaan en hadden ook een leuke middag.

xÊ ..
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Voor alle kleintjes had de Sint nog een

leuk cadeautje meegebracht.
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De Eekheuëre proclameerde op vrijdag 8 januari jl
haar nieuwe prins. Kenny Odekerken rwaait dit jaar de scepter over
het Eekheuëre rijk in het Eikenderveld.

De Strijthagenzaal in Hotel van der Valk was gezellig druk met veel
gasten van binnen én buiten de

wijk. Eerst werd op ludieke
manier afscheid genomen van
Prins Joop (Hoogeveen I. De
Aod-Prinse hadden een link
gelegd naar de nvembadhobby
van Joop. Nadat hij de rol van
badmeester had vervuld mocht
Aod-Prins Joop mee metzijn
collega's. Na het voorstellen van
de elf prinsenkandidaten
brachten Vee & Dee o.a. hun
nieuwe sjlager'Tis
Vasteloavesweër' ten gehore.

Ut reëgent Vasteloavend
Met dit motto speelt een paraplu

natuurlijk de hoofdrol. Na een afleidingsmanoeuvre kwam'een
groep paraplu's' de zaal in. Kleunijk zwierend enrwaaiend werd het
podium bereikt. Daar bleek de nieuwe prins het middelpunt van de
groep te zijn. Na 1l wegtikkende seconden verdwenen de paraplu's
en kwam Kenny tevoorschijn.

Kenny is 34 jaar en geboren in Heerlen. Hij is opgegroeid in het
Aarveld, maar heeft ook jaren in het Eikenderveld gewoond. Hij is
lid geweest van de Raad van Elf van De Eekheuëre en vanaf die tijd
was het zijn droom om dâër ooit de grote muts met veren op te
zettenl Kenny is getrouwd met Iris en trotse papa van Lynn (5 jaar).

-12-



In het dagelijkse leven is hij verzorgende IG bij St. Anna in Welten.
Zijnspofüeve hobby's zijn spinning en voetballen in het 3" elftalvan
SV Eikenderveld. Kenny heeft
gekozen voor twee persoonlijke
secondanten: zijn vrienden Marc
Jeha en Dave Blaauw.

Receptie
Zaterdag 16 januai was receptie
voor Prins Kenny I, samen met
jubilaris Jo Vankan (2 x ll jaar).
Het was bijna 11 minuten over elf
toen de waanzinnig drukke receptie
beëindigd werd. Daarna werd het prinsenbal nog onderbroken door
optredens van de bevriende Bessemskriemer uit het Duitse
Gressenich.
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3FM Serious Request 2C15

3Flvl Serious Request 2015 zet zich in voor de generatíe van de
toekomst in oorlog en conflictgebieden: kínderen en jongeren die
Ieven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor
weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille
slachtoffers van de oorlog.

Ook onze school
heeft een bijdrage
geleverd aan

Serious Request.
Schoolbreed werden
er lege
statiegeldflessen
ingezameld. De
leerlingen van groep
7/8 zorgden voor
het inleveren bij de

supermarkten.

t-14 -
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Op donderdag 17 december werd er op school een kerstmarkt
gehouden. De leerlingen hadden flink geknutseld en hun
kunstwerkjes werden tijdens deze kerstmarkt te koop aangeboden.
Ook de opbrengst van deze kerstmarkt was bestemd voor Serious
Request. Dank aan een ieder voor hun bijdrage.
Vrijdag 18 december werd de gehele opbrengst bij het Glazen Huis
afgedragen.

S;\N] A Bouwservise

Salvator¿ Loreflo
o6-338z5aez

l{oni_n-gstraar:,7 info@is*nabedrijf,nI
64rr Xll Heerlen wr,r..w.sanabedriif,nl

^RenovatiçsÂ5¡ni¡¡ir

^5¿hi{del.mr[t¡.n
^VIosrer+¡Ftafcnd¿
^Tifi¡metr+rerlc¿nÃBestr.rrir:get
Å t J ekrwrlte¡f l'a*sren
ê Boc¡$Eü¡st ructie'¡

^ L¡st¡nerkea¿rnh*deir
nßV5-werfuar¿mhede¡
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No g even en dan gaat het wandelpro g r amma van Welzij nsorganisatie
Alcander weer van start. De werkgroep wandelen heeft haar best
gedaan om weer mooie wandelingen voor u uit te zoeken.
De wandelingen vinden plaats op de 2 en de 3" donderdagmiddagen
van de maanden apriltlm september. Via diverse opstapplaatsen
worden wij per bus naar het begin van de wandeling gebracht en aan

het eind bij het 'koffieadres'weer opgehaald. Wij wandelen in twee
groepen; één groep die 2 uur loopt en één groep die ongeveer 1 uur
onderweg is. Wrj komen samen bij hetzelfde adres voor koffie/thee
en heerlijke vlaai. Wij hebben al veel mogen genieten van de mooie
Limburgse landschappen, de gezelligheid van elkaar, een praatje,
bewegen, koffie 'met', kortom van een mooie middag.

Dit jaar wandelen wij in:

12 en 19 mei Schimmert-Valkenburg

14 en 2l juli Strijthagerbeekdal

08 en 15 september Ommetje Glana Nova Munstergeleen

-16-
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In oktober zal er een dagwandeling z\jn, waawan de route nog niet
vaststaat.

wilt u meedoen aan deze activiteit dan kunt uzichaanmelden 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. 045-5108221.

\üij heten u van harte welkom bij onze wandelingen.

Van harte welkom.

æf-e-rJf:
OFIIIIIHGSTUÍ]€I{ M,A / ûl / t¡tfo (O9:OG - 1fr:{rO¡ . OO (13:OO _ 21 :Oo) VR ({X}:$O - 21:O0)

PAR.ALLELWEG 71e .6411 NB 045 - 579 {tÐ {}8
{Dames op atupraak}
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Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar het grootste educatieve

ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maakt

men van ontbijten een feestje in het hele land.

i_
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Ook wij nemen jaarlijks deel aan dit schoolontbijt. Dinsdag 10
november was het dus zo ver. Op school ontbijten met je
klasgenoten, juffen en meesters. Het was reuze gezellig!

Een goed ontbíjt ìs de beste start!!

-19- t



Bureau voor rechtshulp

CD szr qs sr

Nightcare OZL
(na 17.00 uur + weekend)

Øsnss¿+
Ziggo

cD 1200
O 0900-1884 (€ o,lo ctlmin)

RK Stichting "Patiënt"
voor terminale thuiszorg

CD szr ssff

Buurtbeheerders

X 't Eykpunt:
Jonkerstr 4,

64ll TRHeerlen

Jurofoon
(D oqoo-r¿rr

(€ 0,7Olmin)

of Eekehoes
Arcus Inbel Reservering

CD osto-zz zqos

Kindertelefoon

CD otoo-o¿sz

Storing gas/stroom
o 0800 - 9009

Basisschool
Eikenderveld

CD szr ss so

Fysiotherapie Coolen

o 571 4206

Essent

O 0900 1550 (€ 0,028/min)

Alcander
(D soo zszs

W De Eekheuëre
Drossaardstraat 23
6411XX Heerlen

O oo-¿oqs soos
sikkretaris@eekheuere.nl

Maatschappelijk Werk Dieren-ambulance

PSZ't Kuikennest

CÐ oø-stsz zssz

Stg Bewonersraad

Q stt rcst
Yz.HFranz

(D szr orrs

Vrijwilligerscentrale
Heerlen

(D zrr tsso

JCL
Jeugd Centrum Laanderstraat

i Kindervakanliewerk

A sttxu
j cl.heerlen@gmail.com

Toon Hermanshuis

Ø s+ztttt
(ma-w: 9.@ - 17.þ u)

Gemeente Heerlen

CD t¿ o¿s
Ook voor melding drugsoverlast,

milieu- en parkeerklachten,
openbare ruimte

Politie
CD osoo - 88 44

CD oqoo 7oo eooo

Pastorie

o s1t 40 57

CD szo osos

-20-
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. Her- en verstelwerk aan kleding, bedrijßkleding, maatkleding.

' ontwerpen en maken van: bruids-, communiekreding, geregenheidskleding.. Lessen voor beginners en gevorderden.
. Het vermaken en maken van gordijnen.
. Alle andere werkz¿amheden kunnen in overleg.

*
Atelier 't Schaartje

Ð J'
Dr. Goossensstraaf 46

6419 CF, Heerlen

Mobiel +31 (0)6-51 391067
Email: tschaartje@bima.nl

6'47rvM

045-5712613



Gewoon lekker

w0nen.

Meer dan 25,000 mensen, groot en klein, vinden hun thuis in een woning

van Weller. En die 25.000 mensen hebben elk op zijn of

haar beurt een eigen smaak, leefstijl en specifieke woonwensen'

Die persoonlijke wensen van u staan bij Weller centraal. Want als

wijweten wat ú wilt, kunnen wij beter en acliever bijdragen aan

uw woonplezier. Daarom heeft elke Wellerklant een eigen

Wellerman of -vrouw die de buurt waarin u woont goed kent.

Spreek hem of haar gerust aan, Of het nu gaat over veiligheid, een

verbouwing of gewoon om eens van gedachten te wisselen over uw

woonplezier. We willen u gewoon lekker laten wonen.

Meer informatie?
Kijk op www.wellernet.nlof kom langs in de Wellerijaan de

Geerstraat 320 in Heerlen of aan de Raadhuisstraat 2l in
Brunssum. Bellen kan ook:045 - 404 86 00'
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