Uitgelicht: uitnodiging Walking Football

Drie vragen aan

Bewegen, sociale contacten en gezelligheid. Zou u het leuk vinden om dit
te combineren? Maak dan kennis met
Walking Football. Samen sporten op een
laagdrempelige manier en voor iedereen
toegankelijk. Voor mannen én vrouwen,
met of zonder voetbalervaring.

Home-Start Heuvelland weet voor welke uitdagingen een gezin kan komen te
staan. Denk bijvoorbeeld aan problemen
met één van de kinderen of weinig contact met vrienden of familie. Een steuntje in de rug kan dan helpen. Vrijwilligers van Home-Start bieden opvoeden gezinsondersteuning bij alledaagse,
lichte opvoedvragen. Coördinatoren
Heleen Langeveld en Tamara Luiken
van Home-Start vertellen ons meer:

Bent u erbij?
Op zaterdag 21 maart organiseert Sportdorp
Eijsden-Margraten samen met SVME, DVC’16
en V.V. Eijsden een kennismaking met Walking
Football. U bent van 16.00-18.00 uur van harte
welkom bij VV Eijsden (Ir. Rocourstraat 13-B).
Na een uitleg gaan we actief aan de slag om tot
slot gezellig na te praten. Vooraf aanmelden is
niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft u vragen?
Meer informatie vindt u op
www.kompas-eijsdenmargraten.nl of mail naar
mbraam@student.fontys.nl. U kunt ook bellen met
buurtcoach Daisy Claessens via 043 458 8488.

In beeld: Fase 2
herinrichting Diepstraat
Fase 2 van de herinrichting van de Diepstraat is vorige week gestart. Als eerste
wordt vervuild gebied gesaneerd, straatwerk
opgebroken, fundering verwijderd en het riool
aangepakt. Vervolgens wordt de fundering
weer opgebouwd en wordt gestart met de
bestrating.
Fase 2 duurt 7 à 8 weken. Er wordt in 2 deelfasen gewerkt, waarbij de kruising Diepstraat
-Kerkstraat/Graaf de Geloeslaan zo lang
mogelijk bereikbaar blijft.
Meer informatie:
www.eijsden-margraten.nl/diepstraat

Wie kan Home-Start vrijwilliger worden?
“Iedereen met ervaring als ouder of opvoeder. U neemt geen zaken over van ouders,
maar laat het initiatief bij hen. U biedt een
luisterend oor, heeft tijd en geeft aandacht
aan wat wel goed gaat in het gezin.”
Hoe worden vrijwilligers ondersteund?
“Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met een van de coördinatoren. De
werkwijze, uw motivatie, wensen en mogelijkheden worden dan besproken. Daarna volgt
een training en bent u inzetbaar. Ook zijn er
regelmatig bijeenkomsten waarin ervaringen
worden uitgewisseld en thema’s worden
besproken en heeft u geregeld contact met de
coördinatoren.”
Waar krijg ik meer informatie?
“U kunt ons bellen of mailen:
Heleen Langeveld (06 1500 4839 of
heleen.langeveld@trajekt.nl) of
Tamara Luiken (06 2170 2427 of
tamara.luiken@trajekt.nl).”
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Kort nieuws
Meldingen openbare ruimte

Militaire oefening

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Ook als
het gaat om rondslingerend afval, vernielingen
of ongedierte, regel het online met Fixi. Met
Fixi kunt u online meldingen over de openbare
ruimte maken. Dit kan online via
www.eijsden-margraten.nl/fixi of download de
Fixi app in de Google Play Store of App Store.

Van 16 t/m 20 februari is er een militaire
oefening van de Koninklijke Landmacht in onze
gemeente en wel specifiek in Eijsden. Men verplaatst zich overdag en ’s nachts te voet en met
enkele militaire wielvoertuigen. Er wordt geen
gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

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.

