
Uitgelicht: mantelzorgondersteuning vanaf 1 januari 2020

Van harte gefeliciteerd!

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige 
zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan 
verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. 
Mantelzorg is van groot belang voor cliënten 
om sociale contacten te kunnen onderhouden, 
deel te nemen aan de samenleving en als onder-
steuning bij het verwoorden van wensen en 
behoeften. “Mantelzorgers kunnen hun taken 
beter uitvoeren als zij ondersteund worden, om 
hulp kunnen vragen en gewaardeerd worden”, 
aldus wethouder Chris Piatek. 

Vanaf 1 januari 2020 neemt het Sociaal Team 
van de gemeente de taken in ondersteuning van 
mantelzorgers over van het Steunpunt Mantelzorg 
Zuid. Ondersteuning wil de gemeente zo dicht 
mogelijk bij de mantelzorgers organiseren om 

De gemeente Eijsden-Margraten en 
stichting IVN Natuureducatie gaan 
samen met de basisscholen St. Martinus 
in Gronsveld en St. Gertrudis in 
St. Geertruid twee Tiny Forests reali-
seren. Cindy Nordhausen van stichting 
IVN vertelt ons meer:

Wat is een Tiny Forest?
“Een Tiny Forest, oftewel minibos,  is een 
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en 
kleine zoogdieren. Kinderen leren hier over 
de natuur. Een Tiny Forest geeft verkoeling, 
meer biodiversiteit en waterberging bij zware 
regenval. Daarnaast brengt het natuur-
beleving dichterbij mensen en draagt het bij 
aan de sociale cohesie in de wijk.” 

Kan ik helpen?   
“Een Tiny Forest wordt aangelegd in samen-
spraak met buurtbewoners, lokale vereni-
gingen en een basisschool of kinderopvang. 
Iedereen kan dus meedoen! Denk bijvoorbeeld 
aan meehelpen bij de plantdag of zelf een 
lokale activiteit organiseren in het Tiny Forest.”

Wanneer is er weer een activiteit?
“Op donderdag 5 maart van 10:30 tot 
15:00 uur in St. Geertruid of dinsdag 17 
maart van 10:00 tot 15:00 uur in Gronsveld
worden bosjes aangeplant. 
Wil je ook meedoen? 
Stuur dan een mail naar limburg@ivn.nl 
o.v.v. Tiny Forest Eijsden-Margraten.”

Gewijzigde openingstijden 
carnaval
Maandag 24 en dinsdag 25 februari is het 
gemeentehuis in Margraten en het Servicepunt 
in Eijsden gesloten. 
Voor de verplichte aangifte geboorte c.q. over-
lijden kunt u op beide dagen tussen 09.00 en 
09.30 uur telefonisch contact opnemen met 
Henriëtte Wijnands, tel. 06 5276 7678. U bent 
verplicht binnen 3 dagen na de bevalling aan-
gifte te doen van een geboorte in de gemeente 

waar het kind is geboren. Woensdag 26 februari 
2020 staan wij weer voor u klaar.

Informatieavond Gebiedsvisie 
Middenterras
Op 20 februari is er vanaf 19.00 uur in Café 
Riekelt in Rijckholt een informatieavond. Hier 
wordt de eerste opzet van de visie gepresen-
teerd en toegelicht. Er tevens gelegenheid om 
vragen te stellen of uw mening te geven. U bent 
van harte welkom.

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

goed af te kunnen stemmen met andere vormen 
van maatschappelijke ondersteuning, met lokale 
initiatieven van professionals en met informele 
zorg. 
Lees meer op: www.eijsden-margraten.nl/nieuws 

Kort nieuws

100-jarige inwoonster in Margraten                        
Mevrouw Smeets-Vegers bereikte op 12 februari 
2020 deze mooie leeftijd. Burgemeester 
Akkermans verraste haar met een bezoek en 
feliciteerde haar namens het gemeentebestuur.

Mevrouw Smeets-Vegers

Echtpaar Gulikers-Janssen

Diamanten huwelijk in Eijsden
Het echtpaar Gulikers-Janssen vierde op 12 
februari 2020 hun 60-jarig huwelijksfeest. Burge-
meester Akkermans heeft het echtpaar bezocht 
en namens het gemeentebestuur gefeliciteerd. 

Wij wensen allen een goede gezondheid en veel 
levensvreugde toe.
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Wethouder Chris Piatek en Simonetta Vaccari, participatiecoach 
binnen het Sociaal Team


