Uitgelicht: Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al?

Drie vragen aan

Steeds meer mensen ontvangen graag
onze digitale nieuwsbrief. De informatie
is snel, beknopt en spaart papier.
Wilt u ook als eerste op de hoogte zijn
van nieuws uit Eijsden-Margraten?
Meld u dan aan voor onze nieuwe
digitale nieuwsbrief. U ontvangt de
nieuwsbrief elke week in uw mailbox.

“De bibliotheek is voor alle inwoners
een plek om elkaar te ontmoeten. Ook
als je geen lid bent ben je welkom en
kan je een krant of tijdschrift lezen,
kennis maken met cultuur en nieuwe
dingen leren.” Dit vertelt Bea Goessen
van bibliotheek Eijsden.

Nieuws en evenementen
In de digitale nieuwsbrief voor inwoners staat het
laatste nieuws uit onze gemeente. Ook publiceren
we elke week een actueel overzicht van evenementen in Eijsden-Margraten.
Zó bent u als eerste op de hoogte, nog voordat
het nieuws op onze gemeentepagina in weekblad
De Etalage verschijnt.

Aanmelden
Dit doet u snel en makkelijk via onze website
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. U kunt zich
uiteraard op elk gewenst moment weer afmelden.
We gebruiken uw gegevens alleen voor het
versturen van de nieuwsbrief.

In beeld: feestelijk
kerstdiner voor ouderen
en vrijwilligers
Zaterdag 21 december genoten zestig ouderen
en twintig vrijwilligers van Stichting de
Hoeskamer Margraten samen van een gezellig
kerstdiner. Een mooi initiatief van ondernemers
PLUS Kleijnen en eetcafé Chriske. Het diner
werd opgeluisterd met een muzikale bijdrage
van saxofonist Chrissy Steinen en kerstliederen
van Wim Notermans. Wethouder Chris Piatek
kijkt terug op een sfeervolle en waardevolle
bijeenkomst.

Jullie bieden dus meer dan alleen
boeken?
“Dat klopt. Op de agenda van onze website
kunt u zien wat er allemaal te doen is. Zo zijn
er o.a. muzikale optredens, voorleesuurtjes,
exposities en Seniorweb.”
Wat doet Seniorweb?
“Seniorweb houdt inloopspreekuren waar
mensen vragen kunnen stellen over het
gebruik van hun pc/laptop, tablet of telefoon.
Heeft u nog weinig of geen ervaring met
internet of computer en wilt u er graag meer
mee doen? Dan bieden we cursussen voor
beginners.”
Wat is Bibliotheek aan huis service?
“Gehandicapten en langdurig zieken die
zelfstandig wonen maar de bibliotheek niet
kunnen bezoeken krijgen thuis uitleg over de
mogelijkheden. Daarna wordt men éénmaal
per vier weken door dezelfde medewerker
bezocht, die steeds andere materialen meeneemt.”
Meer informatie:
www.heuvellandbibliotheken.nl.
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Gewijzigde aanbiedregels geïmpregneerd hout en
bielzen
Met ingang van 1 januari 2020 vallen geïmpregneerd hout en bielzen niet meer onder de
houtregeling bij de Rd4-milieuparken. Dit zogenaamde ‘C-hout’ moet apart verwerkt worden
en is duurder dan verwerking van gewoon hout.
Het C-hout kunt u apart aanbieden tegen het
grofvuiltarief (€ 25,- per m3).
De regeling voor het overige hout blijft onveranderd (twee keer per jaar gratis - daarna geldt
een tarief van € 15,- per m3).
Meer info: www.rd4.nl.

Kerstboom opruimen
Op dinsdag 7, woensdag 8 en vrijdag 10 januari
worden kerstbomen opgehaald door Rd4. Via de
afvalkalender kunt u zien wanneer de kerstboom in uw straat wordt opgehaald.
Uw kerstboom (geen kunstboom) moet dan
uiterlijk om 07.00 uur (zonder kluit pot of
versiering) aan de straat liggen.
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Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.dichtbijhetleven.nl
info@eijsden-margraten.nl
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835
Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

