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HEERLEN op vrijdag 18 mei openden de leerlingen van groep 7 en g

van Basisschool Eikenderveld samen met wethouder Keulen de IMC
Basis-vestiging in Heerlen. Eikenderveld is de veertiende school in
Nederland met IMC Basis. In Limburg zijnnaastEikenderveld nog
twee andere scholen met dit prograÍrma . Deze twee scholen liggen in
Roermond.

Tijdens IMC Basis gaan leerlingen
van groep 7 en 8 onder leiding van
enthousiaste gastdocenten op
ontdekkingsreis in de wereld van
beroepen. Gastdocenten komen in de
klas vertellen over hun werk met als
doel de kinderen te laten ontdekken
watze interessant vinden enwaar ze
goed in zijn.Een schooljaar wordt
verdeeld in 12 blokken van vier
weken. Elk blok st¿at één vakgebied
centraal: journalistiek, geneeskunde,
architectuur, recht, beeldende kunst,
enzovoorts. De leerlingen gaan
behalve luisteren, vooral zelf aan de
slag met 'het beroep'. Afsluitend van
elk vak gaan ze op excursie naar
diverse werþlekken.

Na een introductie voor de leerlingen over IMC Basis in de klas,
volgde het officiele programma in de hal samen met genodigden:
ouders, leerkrachten, leerlingen, ambassadeurs en sponsoren, onder
wie vertegenwoordigers van v/eller wonen, stichting Bewonersraad
Eikenderveld en de gemeente Heerlen. Sponsoren DSM, INNOVO
en Wonen Limburg konden helaas niet aanwezigzijn.
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Max Mannheims, directeur van Eikenderveld, verwelkomde de

gasten in ztlnschool. Vervolgens spraken Gemma Beij, projectleider

iUC nasis Nederland, en Yvonne Knobel, coördinator van IMC

Basis Heerlen. Daarnawas hét moment aangebroken waarop

wethouder Keulen van de gemeente Heerlen na een korte toespraak

samen met de leerlingen het startschot gaf voor IMC Basis. Na een

luid I-2-3 werd IMC Basis Heerlen door bijna dertig bellenblazers

feestelijk geopend.

Terwijl de gasten werden getrakteerd op een drankje en een IMC

Basis tompouce, kregen de leerlingen een viltworkshop van beeldend

kunstenaar Ilona Smeets aangeboden in de klas. De leerlingen

maakten van vilt dreadlocks-sleutelhangers of
dre adlo cks -haar I armbandj e s.
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Yvonne Knobel

Coördinator IMC Basis Heerlen

-4-



lþti ana! e fanrwk$4ag i n W ìfurtieshti s

op vrijdag 16maartbakten de leerlingen van groep 6, net zoals vele

un¿"." leerlingen in Nederland, pannenkoeken voor ouderen. Het

was wederom één groot feest voor jong en oud!

Marlou Verkoelen / John Buìis
B asisscho ol E íke ndemeld

. Her- en verstelwerk aan kleding bedrijßkleding maatkleding'

. Ontwerpen en maken van: bruids-, communiekleding gelegenheidskleding'

, Lessen voor beginners en gevorderden.

' Het vermaken en maken van gordijnen.

, Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

Atelier't Schaartie
Dr. Goossensstraat 46

6419 CE Heerlen

Mobiel +31 (0)6-51 39t 067

Email: tschaartje@bima.nl

#
#
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De Eekheuëre vieren jubileum 4x11...

Zeg nou zelf, 4x11, dat had ín 1975 nìemand verwøcht De
groep jeugdíge Eìkendervelders díe, als tak van JCL, een
carnavalsverenìgìng oprìchten zelf ook níeL Elfjøar later, ìn
november 1986, víndt de nøømswìjzígíng nøør De Eekheuëre
plaats. En met gepaste trots voeren we deze naam nog steeds.

De vereniging zoekt al jaren de toppen van de vasteloavendgolven
op. En natuurlijk ga je dan ook wel eens kopje onder. Maar
gelukkig nooit lang! We blikken intern wel eens terug natuurlijk.
En dan constateren we dat er in al die jaren eigenlijk nooit écht
crisis is geweest. In elke familie is natuurlijk wel eens ruzie en
verbreken familieleden het contact, maar als je dat weer achter je
kunt laten en elkaar recht in de ogen kunt blijven kijken is er
simpelweg weinig aan de hand.

Dus staan we al jaren paraat om het Eikenderveld op de kaart te
zetten. Zynwe al jaren actief om wijkgenoten en stadsgenoten te
trakteren op gezellige carnaval. Daar waar het kan in de wijk zelf,
maar ook met veel plezier in het centrum, waar ook velen ons een
waÍn hart toedragen. Die lijn trekken we natuurlijk graag de
komende lI jaar verder door.
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Maar eerst gaan we feest vieren. Bijna een kalenderjaar lang. Als u

dit Eikeblad leest hebben we op 9 juni jl. ons jubileumprograürma

bekend gemaakt. En pas op25 mei 2019 zettenwe een punt achter

het jubilãum. Dan prêsenteren we ook het jubileumboek._Dat wordt

dan deet 3 in de.eèk , met natuurlijk vooral een terugblik op de

laatste ll jaar, inclusief het jubileum.
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Jubileumcommissie
Als het bestuur een jubileumseizoen moet organiseren naast de

reguliere werkzaamheden gaat dat natuurlijk niet werken. Daarom is

vaãaf oktober 2016 een start gemaakt om een jubileumcommissie

samen te stellen. Vanaf mei 2017 wordt hard aan de weg getimmerd.

Erevoorzitter Arno Crasborn is gestrikt om de voorzittershamer in de

jubileumcommissie te hanteren. Aod-Prins Matthew Stassar is
"secretaris 

en Raad van Elflid Frits Jansen penningmeester- Namens

het bestuur zrjnvoorzilter Chris Duijckers, president John Reinders

enAngelko Ñikolo' actief. Aod-Prins Rob Dijcks completeert het

Eekheuere deel. Daarnaast maken Huub Leenen, Bart Prevoo en

Peter Vincent deel uit van de commissie. Uiteraard moet ook geld in

het laatje komen. Hub Leenen stuurt de sponsorcommissie aan, die

verder Lestaat uit Christiaan Koks, Marc de Lange, Angelko Nikolov

en Kenny Odekerken. Waar mogelijk draagt natuurlijk elk lid zijn

steentje bij.

-7-
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Programma
Als de zomervakantie achter ons ligt starten we met een heel
bijzondere activiteit: Zoeëmeroavend vòl Vasteloavend. Op
zaterdagavond 8 september vieren we een compleet camavalsseizoen
in één avond. En dat in de zomer!!! Met een ludieke inwlling in twee
locaties: de buurmannen D'r Klinge en café pelt. Tegelijkertijd? Ja
en nee. We wisselen de activiteiten per locatie af. We starten om
19-44 uur in cafe Pelt met een klein sjlagerkonkoehr en sluiten in
beide cafes de avond af met een haring. In de tussenliggende tijd
wordt een prins, een prinses of misschien wel een prinsenpaartle
geproclameerd... Is er gelegenheid om te feliciteren, presenteren we
een heren- én een dameszitting, lopen we buiten een optocht met
livemuziek, maken we de winnaar van de loterij bekend en nemen we
natuurlijk afscheid van de Hooglustigheid voor één avond.

Entreekaartjes
op deze bijzondere feestavond zorgtDJ Mathijs voor de muziek en
treden diverse coryfeeën op. Frits Pelt, Ankie Heijen, Vee & Dee,
Demi-Sec, Fer Naus, De Dörpsgekke en Akseptabel Gesjravel.
Verder delen we leuke gadgets uit. Bij binnenkomst en voor het
begin van de optocht. om van al die extraatjes te kunnen genieten
moet u wél een entreekaartje kopen. voor € 4,44 zljn ze Ãr al te koop
in beide locaties en via een link op onze website www.eekheuere.nl
Voor die C 4,44 krijgt u een gratis consumptie en twee gadgets.
Bovendien is het genummerde enheekaartje uw lot voor een leuke
prijs. Het belooft een heel bijzonder feestje te worden op zaterdag g
september aan het Pancratiusplein.

Sezoehnsoapening
Na de nazomerse aftrap vervolgen we de festiviteiten op zaterdag l7
november met de sezoehnsoapening. Niet zoals u dat gewend bent,
maar ook weer met een bijzondere invulling.we starten rond 19.00
uur in de wijk en eindigen om22.00 uur in Café D,r Klinge. In die
drie uurtjes stellen we in zoveel mogelijk locaties onze l1
prinsenkandidaten voor. Ja u leest het goed. De Eekheuere familie
gaat op stap met l1 kandidaten, waarvan één daadwerkelijk
jubileumprins wordt!

-8-



Vanaf 17 november kan het

gissen beginnen wie oP 13

januari 2019 Prins Alexander
(Koks) I gaat opvolgen als

nieuwe Hooglustigheid.
We eindigen deze

'voorstelronde' in Café D'r
Klinge. V/at is een jubileum
zonder een stukje muzikale
geschiedschrijving... Daarom
presenteert Vee & Dee oP deze

avond hun nieuwe CD. De

muzikale omlijsting is in handen van DJ Mathijs

Verrassing
In november staat nog een verrassing op het prograrnma'

Bewonersraad en jubileumcommissie werken momenteel aan een

project waar de hele wijk plezier van za7 hebben. Laatu ve11assen

èn houd de publicaties in de gaten. Dat geldt trouwens ook voor

alle activiteiten in 2019. Houd de website en Facebook in de

gaten voor alle informatie.

Íi.ì riNo

PÀ¡trat

Op de volgende paginageven we alvast een overzicht van de

u"tinit"it"n en de locaties, dan kunt u in ieder geval uw agenda

vullen. 
_ g _
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08.09.2018

17.11.2018

12.01.2019

19.o1.2019

27.01.2019

03.02.2019
09.o2.2019

10.02.2019

10.02.2019

16.02.2019
22.02.2A19
23.02.2019
24.02.2019

01.03.2019
02.03.2019
03.03.2019
05.03.2019

06.03.2019
30.03.2019

Zoeemeroavend vòl Vasteloavend
in D'r Klinge en Pelt
Sezoehnsöapening mit o.a. CD
prizzentasie in D'r Klinge
Jübbielejumprok lamasie
in Hotel Van der Valk
P rizzenfasie Eekheuëre be er
in De Beerkompanie
Brunsj & Jübbielejumresepsie
in Hotel Van der Valk
Kingerzitting in De Spuiklep
Resepsie Jònkheed en Reünie
in Teven
Diealektviering
in de Kirk aan ut Tempsplein
Poeffel Moeffel Bekindmaking
in D'r Klinge
Sjpaszitting in Hotel Van der Valk
Sj lagerSj lingerTsj ellinsj in D'r Klinge
Sj lagerSj lingerTsj ellinsj in D'r Klinge
LoetsjTrefMatinee
in Trefcentrum 't Loon
Kiene in Trefcentrum 't Loon
Poeffel Moeffel Bal in De Pancraat
Noa-òptogbal in Trefcentrum 't Loon
Dulle Dieënsdig
in Trefcentrum 't Loon
Hieëringbiete in Dingus
Hoafvastebal

25.05.2019 Jübbielejumsjlòtfes

ft&ffift,.$



Project op basisschool Eikenderveld

V/anneer je ervoor zorgt dat mensen een

reeel beeld hebben van gehandicapten, zal de

integratie van mensen met een beperking in
de maatschappij beter verlopen. Stichting
GIPS S&L (Gehandicapten Informatie
Project Scholen Spelen & Leren) werkt aan

een juiste beeldvorming over gehandicapten

bij kinderen. Zlj richten zich primair op kinderen omdat zlj de

nieuwe generatie zijn en de jeugd heeft de toekomst.

Gehandicapte vrijwilligers laten de schoolkinderen spelenderwij s

ervaren hoe het is om een beperking te hebben en geven antwoord

op al hun vragen. Op dinsdag 6 en 13 maartbezochten deze

vrijwilligers groep 718. Deze leerlingen hadden twee leerzame

middagen.

-11-
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Teer geslaagde sen ioren middag

Woensdagmiddag 30 mei werd, zoals iederjaar, weer een middag
voor onze senioren georganiseerd door de Bewonersraad.
Traditioneel wordt de middag altijd gehouden bij van der Valk, ons
thuis restaurant.

De afgelopen2 jaren waren wij gedwongen een ander adres te
kiezen, vanwege de brand. Dit was Mondo Verde, ook fantastisch
geweest bij onze vrienden van der Honing.
Maar dit jaar weer terug en met 160 aanwezigen werd het een heel
gezellige middag met veel muziek, veel en goed eten en zo af en toe
meedoen metz'n allen met een muziekquiz.

Ook werd er afscheid genomen vanoîze ex wijkwethouder, Nico
Aarts. Tevens gaf de nieuwe wethouder Integraal Ouderenbeleid,
Adriane Keulen, een kijkje in toekomstig beleid.

-12-



Een echt goed muzikaal duo, Just for Fun, had een heel stemmig,
gezellig en passend repertoire. Er werd gezongen, gesjunkeld en zelfs
gedanst. Ook een loterij met veel steun van Weller, ondersteuning
van Meander en Alcander werd positief ontvangen.
Al met al heel veel complimenten en het verzoek, volgend jaar weer.

-13-



f\Hi{

It
\

-a ;
,ry

!lJi'r7rÇt:ll\:tlili

a

.lr*

Op vrijdag 30 maart was de Paasviering op onze school.
Natuurlijk was er een alternatief programma.

Zowerd er met de
leerlingen van groep 4 t/m
8 een wandeling gemaakt,
film gekeken, getekend
eÍtz. enz. Ook was er een
kampioenschap eier
tíetschen.
Voor de kinderen van
Peuterspeelzaal't
Kuikennest en groep 1 t/m

3 had de paashaas dit jaar eieren verstopt in de gymzaal. Daar zochten
de kinderen de eieren tussen alle gymmaterialen! Ouders van de

ouderraad hadden die dag voor een lekkere brunch gezorgd en dat was

smullen. Ouders bedankt! Het was een gezellige dag.
Team basisschool
Eikenderveld

ïU *

-14-
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Op woensdag 11 april zljn de leerlingen van groep 3 op bezoek
geweest bij kasteel Hoensbroek.

Verhalen over ridders, kastelen , prinsen en prinsessen zijn altijd
geliefcle onderwerpen. Op school werden de kinderen voorbereid
aan de hand van een verhaal over Ridder Hoen.

In het kasteel hebben ze verschillende vertrekken kunnen
bekijken en kunnen zien hoe de mensen daar vroeger leefden.
De interactieve rondleiding werd door middel van een speurtocht
en opdrachten uitgevoerd. Na afloop kreeg ieder kind een
diploma. Een speciaal bedankje aan alle moeders die hebben
gezorgd voor het vervoer en begeleiding in het kasteel .

Dit bijzondere uitstapje heeft de basisschool georganiseerd in
samenwerking met de Schunck- educatie : op avontuur met
cultuur !

Juf Mathilde.

-15-
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Gelukkig mogen wij stellen dat de bewonersraad nog volop in de

picture staat en op vele fronten heel actief bezigis . Zo zijn wij
intensief betrokken bij een voor velen zeer heikel punt. De

verkeerveiligheid in onze wijk en met name hetzich niet houden
aande voorgeschreven snelheid. Iets voor veel bewoners een

doorn in het oog. En niet alleen bij ons maar landelijk moge

bekend zljn dathet te hard rijden en uiteraard, de hondenpoep, als

nummer een staat op de lijst van overlast bezorgers.

Gelukkig heeft zich voor onze wijk een groep vrijwilligers
gevormd, welke met behulp van veilig Verkeer Nederland, er voor
zorg willen dragen, om Eikenderveld verkeersveiliger te maken.

Deze werþroep is trouwens uitstekend bezig en waarschijnlijk
hebt u daar al iets van gemerkt, via een huisbezoek. Wellicht wel
goed om te weten, dat dit een ernstige zaak is en ook als zodanig

moet worden gezien.V.w.b.de gemeente worden wij als een pilot
gezien en is er dan ook alles aan gelegen om dit project te doen

slagen. En dat kan alleen met uw medewerking. Eikenderveld is
nu eenmaal een 30 km en op sommige plaatsen zelf maar 15 km,
zoîe en daar dient menzich aante houden .

Overigens evenals het eenrichtingsverkeer betere aandacht

verdient. Er zullen derhalve nog meerdere acties volgen in de

hoop dat Eikenderveld in ieder geval niet alleen
verkeersvriendelijker maar vooral ook veiliger wordt. Hardere

acties ztln niet gewenst, maar straks ook niet geheel uitgesloten.
En last but not least, deze mensen werken voor een zeer goed doel

en hebben het beste met onze wijk voor. Vandaar ook onze grote

steun. Met enige trots mogen wij vermelden dat het seniorenfeest
weer als volledig geslaagd mag worden genoemd, zeker gezien

de vele positieve reacties welke wij mochten ontvangen. Ook over

het aantal deelnemers hebben wij niet te klagen en heeft ook weer

aangetoond dat dit een goede zaakis, welke steeds voor herhaling

vatbaar blüft. _ t6 _



Met onze vrienden van de Eekheuere zijnwij doende om de onze
wijk wat op te fleuren. Dit is weliswaar nog in een premature fase,
maaÍ onze gedachten gaan toch in dezelfde richting. Wij denken
daarbij aan het aanbrengen van
banners op lantaarnpalen in vooral
doorgaande straten. Nogmaals het is
nog enigszins in de beginfase,maat
de contouren zijntoch al enigszins .
zichtbaar. Wij denken dat dit een
goede zaak voor ons klein wijkje
kanzijn, welk een beetje upgrading
best kan gebruiken. Trouwens alle
initiatieven, welke de wijk ten goede
zouden kunnen komen, zijn steeds zeer welkom en bespreekbaar,

Zo vinden wij dat het nieuwe GGD -gebouw ook een bijzonder
mooie entree naar onze wijk toe uitdraagt, ook al wordt dat misschien
niet zo direct door iedereen gezien. Daarbij is hun veel gelegen aan
een goede verstandhouding met de wijk.
Iets anders is het oude Arcus gebouw. Dit baart ons echte zotgen
want de verloedering is hier toch al echt zichtbaar. En ook al houden
wij hierbij 'onze vinger aan de pols', in deze zqnwij vrij machteloos
en hebben wij nog steeds geen groen licht gekregen, wat daar nu echt
staat te gebeuren. Dit laatste omdat wij hierover herhaaldelijk worden
aangesproken en het antwoord schuldig moeten blijven. Het zou
mooi zijn als het nieuwe college hier vaart achter zou zetten, dan wel
in ieder geval uitsluitsel zou kunnen geven, zodatwij in ieder geval
zouden weten waar wij v.w.b. dit gebouw aantoe zijn.

Vragen welke onze speeltuin betreffen ,kunnen wrj op dit moment
helaas nog niet beantwoorden ,met dien verstande dat wij als
bewonersraad hier wel al mee bezig zijn. \Mij zijn er van overtuigd
dat een speeltuin in Eikenderveld geen overbodige luxe is ,maar
beseffen ook dat de geld middelen, welke hiervoor benodigd zijn niet
zo heel gemakkelijk te verkrij gen zijn, temeer daar de overheid
hiervoor alle subsidies, voor zover die er al waren ,tot nul heeft
gereduceerd .

-17-



Daarbij doen de medewerkers welke onze

speeltuin open houden hun uiterste best om dit
zo te houden ook al beseffen zij terdege dat er
meer speeltoestellen benodigd zijn, om e.e.a.

aantrekkelijk te blijven houden. Maar wij zijn
gezamenlijk op zoek nÍutr een pasklare

oplossing ,ook al is deze niet direct
voorhanden,waarbij ons aller streven blijft,
de zorgvoor een volwaardige speeltuin voor
Eikenderveld.

In ons eerstvolgend wijkblad hopen wij u onze nieuwe wijkagent te

kunnen voorstellen, waarbij wij hemzelf graag aan het woord laten

en hij zijn werkwijze eventueel kan toelichten. Dat neemt niet weg

dat hij nu reeds aanhet werk is en u hem via het reguliere
politienummer kunt bereiken, als u hem specifiek als" wijkagent
"wilt spreken. Daarbij kan ,indien zeer dringend, de bewonersraad

als doorgeefluik blijven functioneren.

Alhoewel er nog meer zaken aan de orde zijn hopen wij u voorlopig
weer op voldoende wljze te hebben geihformeerd met wel de hoop

uitsprekend dat Eikenderveld een rustige en fijne zomerperiode

tegemoet magzien. Daarbij is iedereen gebaat. Het zomerweer

nodigt natuurlijk uit om meer buitenshuis te vertoeveÍr, maat dat kan

ook in alle rust gebeuren, zonder dat anderen hier overlast van

ondervinden.
Wij zeggen dit niet zomaar, maar veelmeer omdat wij hier steeds mee

worden geconfronteerd met het verzoek om hier aandacht aante
schenken. Wel aan bij deze !

Wij als bewonersraad wensen u allen derhalve een heel fijne zomer

toe en hopen dat u dit wijkblad weer in goede orde moogt ontvangen

Het ga u goed !

-18-
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DE
ZONNE Vrijdag 6 april was het weer zover.

Gezellig samen zijn in de Spuiklep, de lekkere hapjes
staan al klaar op tafel en in de

keuken (verzorgd door de Zonnebloem).

BLOEM

Vrijwilligers van de Spuiklep staan achter de baç want een drankje
hoort er ook bij.

à

De Sitardse Hofzangers zorgden voor
een geweldige sfeer met hun zang en muziek. De middag was
weer geslaagd.

-19-



Sch ool reis bosiss ch ool Ei ke n d e rve I d

vÄ"rËTi:üöËr#liËiî1i'åî:1""å##*r"debus

Attractiepark Valdeludo is een attractiepark voor iedereen die op

zoek is naar eindeloos speelpleziet Attracties: klimtoren, draaimolen,

kinderkarten, outdoor
lasergame, crossfietsbaan,
hoogteparcours,
bungeetrampoline en nog
veel meer.
Het was een mooie,
zonnige dag en de

leerlingen hebben zich
kostelijk geamuseerd.

Leerkrachten groep 4 t/m L

YEMSffiHaE¡kettad 20t8
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DE åC,IIOùI/ERLATERg VAN
ÞA9I 9 åCIIOOL EI KENDERVELD
Dit schooljaar verlaten onderstaande kinderen onze basisschool en
maken de grote stap naar het Voortgezet Onderwijs:

Wijwensen deze leerlingen heelveel succes
op het Voortgezet Onderwijs!!!!

Team bosisschool Eikenderveld.

-2t -

lllohamed Dahmqnl'

Dennis Driessen,

Sander Driessen,

Pepijn van HarskamP'

Serhan Ruztt,

lbrahím el /llorabít'
Ryan Slooben'

Ekram âdman t¿ldam lflahameâ'

Nafaa lllastoo
en Sandra Soitovic'



vÀt GELVI( SPREÍEr,i
een verhalenzoektocht

Eikenderveld, laat je horent

V/il jlj bepalen hoe er over je wijk wordt gedacht en gesproken? De

stem van Eikenderveld mee voflngeven? Misschien wel het beeld

kantelen dat de buitenwereld van je wijk heeft? Grijp dan je kans en

kom VAN GELUK SPREKEN. Onder die titel start in Eikenderveld
een heuse verhalenzoektocht. Want het zijnde verhalen van jou en je
buren die samen het verhaal van Eikenderveld vorrnen.

Iedereen heeft ze, persoonlijke herinneringen en ervaringen rond het

thema geluk: ze gaan over trots, veerkracht en gunstig toeval. Maar

we vergeteîze zo makkelijk.

Omze te vinden worden vanafjuni verhalenateliers georganiseerd:

gezellige, out-of-the-box bijeenkomsten voor iedereen, waar we

onder creatieve begeleiding zoeken naar gelukservaringen in
Eikenderveld.

Het is een zoektocht waar je blij van wordt, want het terugvinden van

een mooi verhaal is als het herontdekken van ooit verstopte schat.

VAN
GELUK
SPREKEN

Geluk vermenigvuldig je door het te
delen. Dat is ook wat we met de

verhalen gaan doen: binnen en

buiten de wijk, en in woord en

geluid, Om VAN GELUK
SPREKEN te kick-starten, geeft
theaterfestival Cultura Nova de

verhalenvertellers uit Eikenderveld
een uniek podium: zes verhalen zijn
op het komend festival al te

beluisteren

_))_



Na CulturaNova gaatVAN GELUK
SPREKEN door, zeker tot het einde van het
jaar. Meedoen kan door deel te nemen aan
de verhalenateliers. Kijk voor data, tijden
en thema's op www.vangelukspreken.nl en
volg ons via Facebook. Aanmelden kan via
de site.

Ðe KåpiälOfo
on

0iì 'l':2 {t9 879

irriirl¡4.tillrrirs(li:k,¡l¡s¡¡orr. ¡ìl

sticl¡1i¡¡gtlch¡:psal<¡r¡,¡rl

vAN GELUK SPREKEN is een initiotief von stíchting De Kopsolon in co-
productie met Culturo Novo.

l . i ' 
l t 'ê'

e t0 ìEt¡rhsg0tt

E"E;,9"

lEll rcrmro¡n¡nlll,fl https://sires.googre-com/site/jcrheerren/

ì

eúrd,
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Ook dit jaar behaalden alle leerlingen
van groep 7 die deelgenomea hebben
am het verkeersexamem hun diploma

PROFICIAT!!!!!!!! !! ! !! !!!!!!!!!!!!|!!!|!

ættþwnwlitî
Het team van Basisschool Eikenderveld wenst een ieder alvast een

mooie, zonnige zomewakantie toe!

De school begint weer op møøndøg 20 øugustus

-24-



{Ô Fysiothnrapie Coolen

Tel: 045 5?14306
EehsËddir¡g Elleen solgens efrprask,

Op deeelfde locatie is ook geræstigd:

$portschool Goolen
Jiu Jitsu
r'vdedigùrgspcrt, alle*n lrluessenen
Iysiogym
oefeningen op $eiothmapeutische båsis

Jir Shin Jiteu Zellhulp
llarmor:isering-, ademh*ling- en
onispannings oefeningen

Jin Slin Jitsu
energetische behandeling

Voetzoolrefl+x mess*ge
antspanningsmassage

voor de¡e I soorten behand*lingen dient n
hetr,oþncle ¡u. te brJlen: Ð6 SE!861?2

Voor meer infcl

wFF. sportgchootcoolen. nI
Diepenhrockstraat 18

641 I TJ Heeden ftegenauer het oude ibruri

IN OT-¡ZE FRÂIff¡.IK
ÏVORDI U CEHOIfE}T
D00n RoB coolE¡¡
æu'.

MEER DA}¡ 30 JTÁR
ER\TARING EN
ErïFERilSE ST¡,AI{ TII,¡
GRO}¡D$I,AGA.å}Í ÞE
EEIIANÐEIJII¡G.

I!{ ÐE FRAKTI,JKZIJN

GEEI¡
Fffi'¡ESSTOE$TEILEN
ìdAAR STAAI'¡ lì,lASgAgE
Etl A}¡DERE

BEITA¡,IÞEII$E"THODEN

VTOROP.



Bureau voor

O szr qs sr

Nightcare OZL
(na 17.00 uur + weekend)

CD szz ss ¿¿

Ziggo
o 1200

O 0900-1884 (nomaal tarief)

RK Stichting "PatÍënt
voor terminale thuiszorg

(D szt ¡qso

Buurtbeheerders

X 't Eykpunt:
Jonkerstr 4,

6411 TR Heerlen

Sociaal Buurtteam

CD o¿s-soo ¿oo¿

Kindertelefoon

CD osoo-o¿sz

Storing gas/stroom
o 0800 - 9009

PSZ't Kuikennest

A oø-sttz zqsz

Stg Bewonersraad

A stt rcet
Yz.HFranz

O szr orrs

Fysiotherapie Coolen

o 57r4206

Essent

o 0900 1550
(€ 0,35/gesprek + belkosten)

Vrijwilligerscentrale
Heerlen

CD zrr rsso

JCL
Jeugd Centrum Laanderstraat

* Kindet"vakantiewerk

Q stt sew
jcl,heerlen@gmail.com

Toon Hermanshuis

A s+ztttt
(tna-vr: g.m - 17.ìo u)

Gemeente Heerlen

CD r¿ o¿s
Ook voor melding drugsoverlast,

milieu- en parkeerklachten,
openbare ruimte

l

Jurofoon
(D osoo-t¿rr

(€ 0,7Olmin)

Pastorie

o s1t 40 s7

O oo-¿oss soos
sikkretaris@eekhcuere. nl

Maatschappelijk Vferk Dieren-ambulance

CD szo osos (D ogoo 7oo eooo

Alcander

CD soo zszs

VV De Eekheuëre
Drossaardstraat 23

6411XX Heerlen

Politie
O osoo - 88 44

Alarm
(ook voor brandweer/ambulance)

o tl2


