Uitgelicht: Samen koesteren we het groen

Drie vragen aan

“We koesteren ons landschap maar we
willen ook actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons buitengewone
buitengebied. Dat gaan we flink aanpakken”, aldus wethouder Jacobs, verantwoordelijk voor het landschapsbeleid.

“Samen, ouders, sportclubs, horeca,
scholen en iedereen die mee wil doen,
willen we voorkomen dat jongeren
onder de 18 roken en drinken en
daarom promoten wij als gemeente de
NIX18-afspraak,” vertelt Ruud Beckers,
medewerker afdeling Mens en Samenleving.

Geef het groen door
We planten nieuwe bomen en hagen aan zodat
het landschap behouden blijft voor volgende
generaties. Dit doen we op gemeentegrond,
maar ook u kunt meewerken door zelf te planten,
te helpen planten, door ruimte beschikbaar te
stellen of door een boom of landschapselement
te adopteren.
Een goed voorbeeld is de samenwerking met

dhr. Maes uit Oost-Maarland. Hij gaat zijn pas
aangekochte weiland in ere herstellen met hoogstamfruitbomen en de typische Limburgse haag
die vroeger al als erfafscheiding werd gebruikt.

In beeld: Vastelaovend
Limburg maakt zich op voor het drie dagen
durend volksfeest. Vastelaovend verbindt,
hand-in-hand gaat iedereen uitbundig feest
vieren.
Ook gemeenteprins Barry I en prinses Tessa II
van CV de Hèvers uit Noorbeek zijn er klaar
voor.
Zaterdag 22 februari, de vooravond van het
carnaval, is de sleuteloverdracht. De prins
ontvangt uit handen van de burgemeester de
sleutel van de gemeente. Daarmee draagt de
burgemeester voor drie dagen symbolisch de
macht aan hem over.

Waarom juist nu?
“Carnaval is in aantocht en dus een
belangrijk moment om op tijd afspraken te
maken over roken en drinken, voordat je kind
nieuwsgierig is en zelf een sigaret of alcoholisch drankje uitprobeert.”
Waarom is alcohol bij jongeren extra
schadelijk?
“Jongeren lopen sneller alcoholvergiftiging
op, terwijl hun hersenen nog vol in ontwikkeling zijn. En dat niet alleen. Jongeren
die drinken blijken uit wetenschappelijk
onderzoek een groter risico te lopen op
alcoholproblemen op latere leeftijd. Dus hoe
later hoe beter.”
Heb je nog een goede tip voor opvoeders?
“Onderzoek heeft aangetoond dat overmatig drinken door ouders leidt tot hetzelfde
gedrag bij kinderen. Dit geldt overigens ook
voor roken. Er wordt daarom geadviseerd om
het gebruik van alcohol en tabaksproducten
zoveel mogelijk te voorkomen in het bijzijn
van kinderen.”
Meer tips: www.nix18.nl/nix-toepassen.
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Kort nieuws
Herdenkingsceremonie
Holocaustslachtoffers
Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers is
22 januari t/m 2 februari het monument Levenslicht van Studio Roosegaarde te zien in het Huis
van de Burger.
Op zondag 26 januari, 19.00 uur, staat het
monument 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. Ook spreken Burgemeester
Akkermans en Dmitri Boutylkov (Joodse gemeenschap). Het Koperensemble van Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile zorgt voor de muzikale
begeleiding. U bent van harte welkom.
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Ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835

Meer informatie:
www.75jaarliberation.nl/programma
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