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In beeld: 
nieuwjaarswensen 2021
Een nieuw jaar vol hoop, liefde en geloof in 
een betere morgen. Laten we het nieuwe jaar 
vanuit dat vertrouwen tegemoet treden. Zo 
geven we onze gemeenschap nieuwe kracht. 
Dit jaar helaas geen nieuwjaarsreceptie maar 
wel de allerbeste nieuwjaarswensen van en 
voor onze inwoners.
U kunt de nieuwjaarswensen bekijken op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws of kijk op 
www.facebook.com/gemeenteEM. 

Drie vragen aan 

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.”

Kort nieuws 

Kerstboominzameling
Wilt u weten wanneer de kerstboominzameling 
bij u in de straat plaatsvindt? Raadpleeg 
www.rd4.nl/afvalkalender of de Milieu App 
van Rd4. Met deze App heeft u ook altijd uw 
milieupas bij de hand. De Milieu App is gratis te 
downloaden via the App Store of Google play. 
Let op! Alleen kerstbomen zonder versiering 
en zonder pot of houten kruis worden meege-
nomen. 

Maaltijdservice voor ouderen
Stichting Vrijwillige Hulpdienst Margraten is aan 
het begin van de coronacrisis helaas moeten 
stoppen met de maaltijdservice ‘tafeltje dekje’. 
De stichting informeert ouderen en kwetsbaren 
nu wél graag over alternatieve mogelijkheden 
voor een makkelijke warme maaltijd. Bel voor 
meer informatie met Annie Blezer via 
043 458 1819. De stichting staat graag voor u 
klaar!

Uitgelicht: ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al?

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? Aanmel-
den is gratis en u ontvangt de nieuws-
brief elke week in uw mailbox.

Nieuws uit uw gemeente
In de digitale nieuwsbrief voor inwoners staat 
het laatste nieuws uit onze gemeente. Ook 
informeren wij u regelmatig over onze lopende 
projecten. Zó bent u als eerste op de hoogte, 
nog voordat het nieuws op onze gemeente-
pagina in weekblad De Etalage verschijnt. 

Aanmelden
Dit doet u makkelijk via onze website 
www.eijsden-margraten.nl. U kunt zich uiter-
aard op elk gewenst moment weer afmelden. 

We gebruiken uw gegevens alleen voor het 
versturen van de nieuwsbrief.


