
Holocaustmonument Levenslicht in Eijsden-Margraten 

In beeld: Gratis beweegpas  

27 januari is het 75 jaar geleden dat  
kamp Auschwitz werd bevrijd. Om stil te 
staan bij de Holocaustslachtoffers is van 
22 januari t/m 2 februari het monument 
Levenslicht van Studio Roosegaarde, onder- 
deel van een project van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, te zien in het Huis van 
de Burger, Amerikaplein 1 in Margraten.

Herdenken
Op zondag 26 januari om 19.00 uur staat Levens-
licht bij het Joods Monument (Vroenhof, Eijsden). 
Deze avond herdenken we de slachtoffers van 
de Holocaust, in het bijzonder de slachtoffers 
uit Eijsden-Margraten. De namen van de Joodse 
slachtoffers uit onze gemeente worden genoemd. 
Burgemeester Akkermans en Dmitri Boutylkov 

Diana Hermans

Elk kind moet kunnen meedoen met 
leeftijdgenootjes, maar niet elke ouder 
kan dit betalen. Onze beleidsmedewer-
ker Sociale Zekerheid, Diana Hermans, 
vertelt ons meer over het kindpakket:

Wat is het kindpakket?
“Kinderen mogen niet de dupe zijn van de 
financiële situatie van hun ouders, ze moeten 
gewoon mee kunnen doen. Daarom is er het 
kindpakket. Ouders, verzorgers en profes-
sionals kunnen vergoedingen aanvragen 
voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere 
dingen die belangrijk zijn voor kinderen. 
Zoals het vieren van een verjaardag, een fiets 
of bijles.” 

Wanneer kom je ervoor in aanmer-
king?
“Het kindpakket is bedoeld voor gezinnen 
met een minimuminkomen met kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij de Stichting 
Leergeld kunnen ouders een aanvraag 
indienen. Leergeld kijkt naar de behoefte 
van alle kinderen in het gezin en regelt wat 
mogelijk is.”

Hoe dien je een aanvraag in?
“Op onze website 
www.eijsden-margraten.nl/kindpakket is alle 
informatie over het kindpakket te vinden. 
Onder het kopje ‘Leergeld’ kun je een aan-
vraagformulier vinden.” 

Bekendmaking Wet 
Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek 
naar een onbekend land:

Per 18-11-2019, Op den Oordt, M.A.W. geboren 
op 03-05-1962.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-
venstaande persoon verblijft, neem dan contact 
op met het KlantContactCentrum (KCC) van de 
gemeente Eijsden-Margraten via 043 458 8488. 
U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.

Betrokkene is verplicht tot het doen van aangif-
te van verblijf en adres of adreswijziging.
Uitschrijving uit de BRP heeft negatieve gevol-
gen voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten, zoals bijvoorbeeld het aanvragen 
van een paspoort of rijbewijs en/of eventueel 
het recht op een uitkering en andere overheids-
diensten.

Alle bekendmakingen van gemeente 
Eijsden-Margraten staan op 
www.eijsden-margraten.nl en op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Wilt u ook wat meer bewegen? De gratis 
beweegpas is een laagdrempelige manier om 
te ontdekken welke vorm van bewegen goed 
bij u past. Met de beweegpas kunt u tien 
keer gratis sporten bij diverse verenigingen 
(maximaal twee keer bij dezelfde aanbieder). 
Aanvragen kan via 
www.kompas-eijsdenmargraten.nl. 
U kunt de beweegpas ook afhalen bij het 
gemeentehuis in Margraten of het servicepunt 
in Eijsden. 

Drie vragen aan

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.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

(Joodse gemeenschap) houden een toespraak 
en het Koperensemble van Koninklijke Harmonie 
Sainte Cécile speelt enkele stukken. U bent van 
harte welkom. Meer informatie: 
www.75jaarliberation.nl/programma.

Kort nieuws


