
Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
 
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30-12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meer bewegen voor ouderen (MBvO) is 
ontwikkeld voor mensen vanaf 50 jaar 
om op een verantwoorde manier in be-
weging te blijven. Wekelijkse beweging 
zorgt ervoor dat u langer fit blijft, bot-
ten en spieren worden versterkt en uw 
coördinatie verbetert. Daardoor kunt u 
beter voor uzelf blijven zorgen. Daniëlle 
Cauwenbergh vertelt ons meer:

Wat voor activiteiten zijn er?
“Gemeente Eijsden-Margraten telt momen-
teel 29 MBvO groepen verdeeld over de 
volgende activiteiten: 
• Gymnastiek
• Sport en Spel
• Volksdansen
• Gymnastiek in het water
Net zo belangrijk als het bewegen zelf is het 
ontmoeten van gelijkgezinden. De gezellig-
heid binnen de groep, lachen met elkaar, je 
verhaal kwijt kunnen, een band opbouwen, 
elkaar steunen en je niet meer eenzaam 
voelen.”

Wie kan er mee doen?
“Mensen vanaf 50 jaar kunnen lid worden. 
De lessen worden gegeven door speciaal 
opgeleide instructeurs en sportdocenten. 
Door een specifiek ontwikkeld lesprogramma 
en de professionele begeleiding kan iedereen 
meedoen.”

Waar is meer informatie te verkrijgen?
“Wilt u graag een keer deelnemen om te 
ervaren of MBvO bij u past? Neem contact op 
via mail: mbvo@zwembaddetreffer.nl. U bent 
van harte welkom voor een gratis proefles in 
één van onze groepen!”

Uitbreiding opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in Cadier en Keer

Sinds november 2021 wordt een groep 
van circa 50 alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (amv’s) door het COA 
opgevangen op het terrein van Via Jeugd 
in Cadier en Keer. Amv’s zijn minderjarige
vluchtelingen die zonder ouders of 
meerderjarige familieleden naar 
Nederland zijn gekomen. In 2023 wordt 
de groep amv’s in fases uitgebreid tot 
maximaal 100 jongeren in de leeftijd van 
15 tot 18 jaar. Naar verwachting worden 
eind januari de eerste nieuwe jongeren 
verwelkomd.

De opvang van de huidige groep jongeren 
verloopt goed. En er is nog steeds een enorme 

nood aan opvangplekken voor amv’s. Daarom is 
besloten de opvang uit te breiden. Het vertrouw-
de COA-team dat de jongeren begeleidt krijgt 
versterking. En het COA blijft in nauw contact 
met de buurtbewoners. Zij zijn sinds de start 
betrokken en regelmatig samen in gesprek. Het 
vertrouwen is er om nu deze extra stap te zetten. 

Deze uitbreiding naar 100 amv’s op het terrein 
van Via Jeugd past binnen de bestaande overeen-
komst tussen de gemeente en het COA. Daarbij 
verandert de looptijd niet. Het contract voor de 
locatie is in 2021 voor vier jaar aangegaan, met 
optie op verlenging van één jaar. 
Lees meer informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/amv.  

Inzameling kerstbomen
Wilt u weten wanneer Rd4 de kerstbomen 
bij u in de straat komt ophalen? Kijk dan op 
www.rd4.nl/afvalkalender of de Milieu App 
van Rd4. Met deze app heeft u ook altijd uw 
milieupas bij de hand. De Milieu App is gratis te 
downloaden via the de App Store of Google Play 
Store. Let op! Rd4 neemt alleen kerstbomen
zonder versiering en zonder pot of houten kruis 
mee. 

Militaire oefening 
Van 14 tot en met 22 januari is er een militaire 
oefening van de Koninklijke Landmacht. 
De militairen gebruiken geen (oefen)munitie. 
Als er door de oefening schade ontstaat kunt 
u dit melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer 
wanneer mogelijk kenteken, plaats, datum en 
tijd. 

Kort nieuws

In beeld: alles bij de 
hand met de Milieu App 
van Rd4

Met de Milieu App op uw smartphone heeft 
u altijd alle afvalinformatie bij de hand. 
In de app vindt u de afvalkalender en uw 
milieupas. Ook de openingstijden van de 
milieuparken en de handige afvalscheidings-
wijzer vindt u in deze app. U kunt de app zo 
instellen dat u een seintje krijgt als uw afval 
naar buiten moet. 
U kunt de Milieu App gratis downloaden in 
de App Store en de Google Play Store. 


