
 Uitgelicht: de dienstverlening van Sociale zaken 
Eijsden-Margraten

Heeft u geen inkomen uit werk of een 
andere vorm van een uitkering? Heeft u 
daarom werk- en inkomensondersteu-
ning nodig? En woont u in de gemeente 
Eijsden-Margraten? Dan kunt u terecht 
bij Sociale zaken Eijsden-Margraten 
(SEM). 

Inkomen, werk en ondersteuning
Sinds 1 juli helpt de gemeente u met inkomen 
en werk. SEM is onderdeel van de gemeente 
Eijsden-Margraten. Dit betekent dat u op het 
gemeentehuis in Margraten terecht kunt voor 
vragen over inkomen, werk en ondersteuning. 
SEM kijkt naar uw kansen voor betaald werk, 
ontwikkeling en vrijwilligerswerk. Lukt dit niet? 
Dan kunt u een beroep doen op SEM voor een 
bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. 

Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
 
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

Ook biedt SEM dienstverlening voor schuld-
hulpverlening en ondersteuning aan zelfstandig 
ondernemers.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de dienstverlening van 
SEM? Ga dan naar 
www.eijsden-margraten.nl/sem.

Vanaf 1 oktober 2021 paspoort 
nodig voor Verenigd Koninkrijk 
(VK) 
Vanwege Brexit kunt u vanaf 1 oktober 2021 
alleen met een paspoort naar het VK reizen. 
Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. 
Vraag tijdig uw paspoort aan bij de gemeente. 
Woonde u op of voor 31 december 2020 in het 
VK, dan kunt u nog tot en met eind 2025 uw 
ID-kaart gebruiken. Meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit. 

Kort nieuws

Militaire oefening 
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 is in onze 
gemeente een oefening voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. De militairen gebruiken
bij de oefening militaire voertuigen, ze gebrui-
ken géén (oefen)munitie. Indien er door de 
oefening schade ontstaat, dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd.

Op 13 september, de dag dat de Amerikanen 
Banholt 1944 bevrijdde, werd een verzetsplaquet-
te onthuld. De plaquette is ter nagedachtenis aan 
verzetsman Pierre Coenen en de vele verzets-
mensen binnen en buiten de parochie. Vanuit de 
wijde omgeving werden oorlogsvluchtelingen op 
doorreis naar Banholt gebracht. Coenen en zijn 
medewerkers zorgden voor een schuilplek in de 
kelder van het patronaat. Op deze plek konden ze 
zich met hulp van de verzetsmensen voorberei-
den op de reis naar de vrijheid.

In beeld: Onthulling 
verzetsplaquette Banholt

Als gemeente zijn we trots op onze 
mantelzorgers. Wij willen hen be-
danken met een financiële bijdrage, 
het Mantelzorgcompliment. Sylvia 
Maessen-Westerhof, medewerker 
sociaal team vertelt:

Voor wie is het Mantelzorgcompliment?
“Het is een blijk van waardering, een be-
dankje voor iemand, jong of oud, die vrijwillig 
en langdurig voor iemand zorgt. Dat kan een 
familielid, een vriend of goede buur zijn. Om 
in aanmerking te komen voor een Mantel-
zorgcompliment gelden enkele voorwaarden. 
Deze leest u op onze website.”

Wie kan het Mantelzorgcompliment 
aanvragen?
“De aanvraag wordt gedaan door de 
zorgvrager of bij een kind door de wettelijk 
vertegenwoordiger. Wilt u uw mantelzorger 
bedanken? Dien dan vóór 1 december 2021 
de aanvraag in. U ontvangt dan een geldbe-
drag van ons waarmee u deze mantelzorger 
in het zonnetje kunt zetten!”

Hoe kan ik het Mantelzorgcompliment 
aanvragen?
“Via onze website eijsden-margraten.nl/
nieuws downloadt u het aanvraagformulier. 
Telefonisch aanvragen kan via 043 458 8488. 
U kunt ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl o.v.v. Mantelzorg-
compliment 2021. Heeft u vragen? Bel gerust, 
ik help u graag!”Foto: Onthulling plaquette door achterkleinkinderen van 

Pierre Coenen



Wethouder Chris Piatek: 
“Ik ben er trots op dat in Eijsden-Margraten zoveel inwoners en vrijwilligers naar elkaar omkijken. Toch is het soms 
lastig om te zien of iemand eenzaam is. Er zijn zoveel verschillende vormen van eenzaamheid bij jong en oud. Het voelt 
voor iedereen anders. Ook rust er nog vaak een taboe op het onderwerp. Je zegt niet gemakkelijk over jezelf dat je je 
soms eenzaam voelt. Het is daarom fijn dat er in de ‘Week van de ontmoeting’ zoveel te doen is in onze gemeente.”

Beweeg!Heuvelland
Onder de noemer Beweeg!Heuvelland worden 
diverse sportieve activiteiten georganiseerd 
zoals:
•  Sportief wandelen. Onder begeleiding van 

een erkend trainer in groepsverband al wan-
delend aan je fitheid werken. Iedereen kan 
op zijn of haar eigen niveau meedoen.

•  Buitengewoon fit. Onder begeleiding van een 
erkend trainer in groepsverband al sportend 
aan je fitheid werken. Iedereen kan op zijn 
of haar eigen niveau meedoen.

•  Walking football. Je bent zo jong als je jezelf 
voelt en je bent nooit te oud om te leren. 
Dat zijn de basisprincipes van het Walking 
Football. Een nieuwe voetbalvorm bij
Beweeg!Heuvelland voor 55-plussers 
die lekker actief bezig willen zijn.

•  Bootcamp. Bootcamp is de ultieme manier 
om lekker te sporten in de buitenlucht. 
In de les wordt er afgewisseld tussen
verschillende vormen van loop- en 
krachttraining.

Bootcamp voor kinderen 
vanaf 9 jaar
Wil je meedoen aan een vette bootcamp in 
groepsverband, onder begeleiding van een 
professionele trainer? Hou je van actief sporten 
in de buitenlucht? Ben je niet bang voor een 
uitdaging en wil je trainen op je eigen niveau? 
Geef je dan op voor de bootcamp. De boot-
camps vinden altijd buiten plaats. Met een 
spatje regen of zonneschijn gaan de trainingen 
gewoon door. Je zult versteld staan hoe lekker 
sporten in de regen kan zijn! Tijdens de training 
gebruik je voornamelijk je eigen lichaamsge-
wicht. Daarnaast gebruiken we materialen in de 
natuur (bankjes en trappen) en af en toe losse 
materialen (kettlebells en ballen).

Van 30 september tot en met 7 oktober staat Nederland in het teken van de ‘Week 
tegen eenzaamheid’. In Eijsden-Margraten omschrijven we die week liever als de 
‘Week van de ontmoeting’. In het hele land vinden activiteiten plaats waarbij we 
elkaar kunnen ontmoeten, ook in onze gemeente. Het thema dit jaar is dan ook 
‘Kom erbij’. Iedereen, van jong tot oud, kan gratis meedoen. Uiteraard wordt er 

rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Activiteiten 
Week van de ontmoeting

Ik hoop dat veel inwoners elkaar gaan ontmoeten!

De datums en tijden van de activiteiten lees je in het programmaoverzicht verderop. 

WEEK VAN 
DE ONTMOETING 

Kom erbij!

•



Creatieve activiteit Envida
Elke dinsdag en donderdag kun je terecht in 
het Sociaal Centrum Eijsden voor een gezellige, 
creatieve ochtend of middag. Mensen die alleen 
willen langskomen voor een kopje koffie zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. Het zijn voor-
namelijk knutselactiviteiten. Maar de activiteit 
kan ook worden aangepast aan de interesses 
van de gasten. Een medewerkster van Envida 
begeleidt de activiteit. 

Heemkunde Vereniging 
Margraten
In deze Week van de ontmoeting stellen wij als 
Heemkunde Vereniging Margraten graag ons 
verenigingslokaal en museum open. De mid-
dagen staan in het teken van het thema: ‘jong 
ontmoet oud en oud (vergeten) ontmoet nieuw’. 
Als voorbeeld zijn oude gebruiksvoorwerpen 
uit de tijd van onze grootouders tot het heden 
te noemen. En verder van melk uit de melktuit 
naar het pak melk van tegenwoordig, koffie 
malen naar de espresso machine van nu, oude 
radio of grammofoon naar muziek van heden 
via bijvoorbeeld spotify en nog veel meer. En 
uiteraard is dit dé gelegenheid om herinnerin-
gen van ‘vreuger’ op te halen en anekdotes 
uit die tijd aan elkaar te vertellen. Dus aarzel 
niet en kom gezellig langs, de koffie staat 
klaar! info@heemkunde-margraten.nl 
of 06-30805281

Meer Bewegen Voor
Ouderen (MBVO)
Ben je boven de 65 en wil je lekker bewegen? 
Doe dan mee met Meer Bewegen Voor Ouderen. 
Er zijn verschillende activiteiten waar je aan 
kunt deelnemen: gymnastiek, sport en spel, 
volksdansen en zwemmen. Het sociale aspect 
wordt bij alle lessen meegenomen. 

Meer Bewegen Voor Ouderen Zwemmen is een 
vorm van bewegen in het water, waarbij zwem-
men niet centraal staat. Er worden spierverster-
kende oefeningen aangeboden voor het hele 
lichaam, er wordt gewerkt aan de conditie en 
aan de coördinatie. Bij de oefeningen worden 
diverse materialen gebruikt zoals gewichten, 
ballen en stokken. De weerstand van het water 
zorgt ervoor dat bij regelmatig oefenen de 
spieren sterker en steviger worden. Samengevat 
kan MBVO Zwemmen gezien worden als een 
‘gym’ les in het water. Je hebt badkleding en 
een handdoek nodig. 

Mini-maatjes: voor kinderen uit 
groep 2 en 3 
Lijkt het je leuk om samen muziek te maken? 
Het belangrijkste bij een ontmoeting is laten 
zien wie jij bent! Terwijl we hiermee op speelse 
en muzikale wijze aan de slag gaan, leren we 
elkaar ook nog eens beter kennen. De workshop 
is bedoeld voor kinderen uit groep 2/3 en duurt 
50 minuten.

Muziekboerderij Samenzang
De workshop Samenzang bestaat uit twee 
momenten van ieder twee uur. In de work-
shop gaan we met toegankelijke improvisatie 
oefeningen en liederen aan de slag om zo in 
een kleine groep de kracht van samenzang te 
ervaren. Plezier staat voorop. Noten lezen is niet 
nodig, voldoende toonvastheid wel. Deelnemers 
moeten beide dagen aanwezig zijn. 

Proefl es judo To-Zai
Judo is een bekende en populaire zelfverdedi-
gingssport. Het doel van de sport is om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de snelheid 
en kracht van je trainingspartner. Met andere 
woorden, de bedoeling is dat je je eigen balans 
behoudt terwijl je je trainingspartner uit balans 
brengt. Daarnaast is de sport een hele goede 
manier om op elke leeftijd met het hele lichaam 
te bewegen. De sport is goed voor lichaam én 
geest. Proefles: onze trainingen staan altijd 
open voor sporters van elke leeftijd. We trainen 
op drie locaties dus voor iedereen is het moge-
lijk om eens mee te trainen en kennis te maken 
met deze mooie sport. Voor het deelnemen aan 
de training zijn een gemakkelijke joggingbroek 
en een t-shirt voldoende. www.to-zai.nl / 
www.facebook.com/judoclub.tozai 

Senioren wandelen
Elke maandag kunt u meewandelen met de 
wandelclub. De organisatoren van Envida en de 
gemeente Eijsden-Margraten kiezen altijd een 
mooie route uit van zo’n 2 kilometer, waarbij 
we af en toe pauzeren bij een bankje. Sommige 
wandelaars nemen de hond mee of gebruiken 
een rollator ter ondersteuning.

Tafeltennis
Vind je het leuk om kennis te maken met 
tafeltennis, kom dan eens een kijkje nemen bij 
tafeltennisvereniging Espede in Eijsden. Voor 
iedereen die interesse heeft, geschikt voor 
beginners en gevorderden! 

Tentoonstelling Terra Madre
Bezoek de tentoonstelling Terra Madre bij D’O 
studio gallery en maak kennis met het werk en 
gedachtegoed van de maker. Tijdens deze meet 
en greet word je meegenomen in de unieke 
wereld van natuurlijke, lokale kleuren, oude 
vaktechnieken, aardpigmenten, kunst, natuur en 
wetenschap. Dit alles onder het genot van een 
kop koffie of thee en wat lekkers. Kom en laat je 
verrassen! info@studiod-o.com / 06-27102964

Verrassend koken
Wil je meedoen aan een verrassende kook-
workshop? Meld je aan! Samen koken, leren 
en kennismaken. Dit alles in een leerzame en 
enthousiaste kookles, waarbij we snijtechnie-
ken, smaken, producten, planning en creativiteit 
leren ontdekken in de keuken. We koken drie 
gangen in kleine teams waarna we samen 
rond 20.30 uur aan tafel gaan en de gerechten 
proeven.

of 06-30805281



Vrij banen zwemmen
Zwemmen is een ideale activiteit voor het hele 
lichaam en heeft op termijn zelfs meer effect 
dan joggen omdat je zowel je boven- als onder-
lichaam gebruikt. Wie voor het eerst in lange 
tijd gaat zwemmen zal waarschijnlijk flink stijf 
zijn, omdat je spieren gebruikt op een manier 
waarop je ze normaal niet gebruikt. Het water 
zorgt namelijk voor weerstand, meer zelfs dan 
lucht, waardoor zwemmen de ideale kracht-
training is. Zwemmen vergroot je longinhoud 
en verbetert je conditie in snel tempo. Doordat 
je ademcapaciteit steeds groter wordt, zul je 
steeds langer kunnen zwemmen. Het is ook 
erg goed voor de gezondheid van je hart. En 
bovendien heeft zwemmen ook nog een groot 
mentaal voordeel. Het is namelijk de ideale 
manier om je hoofd vrij te maken en even alle 
stress los te laten. Kom je ook baantjes trekken?

Wandelen met Sophit
Bij sportief wandelen doe je op een sportieve en 
verantwoorde manier iets aan je conditie, kracht 
en stabiliteit. Wandelen of lopen kan bijna 
iedereen, maar het verschil zit in de intensiteit. 
Sportief wandelen is niet zomaar wandelen. Je 
gaat gericht werken aan de houding en conditie 
van je hele lichaam. En dat in de heerlijke bui-
tenlucht (weer en wind) en natuur. We beginnen 
zoals bij alle andere trainingen, met inlopen, 
een warming-up met oefeningen en kracht- 
stabiliteit- evenwichtsoefeningen. Daarna komt 
de kernactiviteit wandelen en sluiten we af met 
een cooling-down en rekken en strekken van 
spieren ter voorkoming van spierpijn. Je zult 
merken: als je een paar keer met de sportief 
wandelgroep bent meegegaan dan ben je eraan 
verslaafd!

Wandeling Eijsder Beemden
Een begeleide wandeling (verhalend, verbin-
dend) door natuurgebied de Eijsder Beemden. 
We zijn te gast in het theater van de natuur, met 
elke dag een andere voorstelling. De hoofd-
rolspelers zijn de grote grazers en de Maas. 
Al meer dan 25 jaar! Dat heeft veel verhalen 
opgeleverd. Over dieren die jaar in-jaar uit hun 
kostje bij elkaar scharrelen, slimme planten 
die niet opgegeten willen worden, over de 
opruimploeg, de vogels en de bloemen. Enkele 
van die verhalen komen aan de orde terwijl we 
nieuwsgierig door het gebied dwalen. Denk aan 
stevige schoenen, een lange broek en iets te 
drinken. Het terrein is vlak.

Wereldwijd Ontmoeting
Stichting WereldWijd is een opleidingscentrum, 
gericht op mensen van buitenlandse afkomst en 
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. WereldWijd verzorgt met het project 
VakTaal Nederlandse taalles en beroepsgerichte 
opleidingen. Daarnaast biedt WereldWijd via het 
project WereldTools materiële ondersteuning bij 
terugkeer naar het land van herkomst. Ook is er 
in het gebouw een ruimte voor het Repair Café. 
WereldWijd is een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, zowel vrijwilligers als cursisten. Op 
onze unieke locatie in Eckelrade midden in het 
Limburgse Heuvelland heten wij iedereen die 
geïnteresseerd is van harte welkom, de koffie 
staat klaar!

Workshop fotograferen met
je telefoon
Hoe kun je prachtige foto’s maken met je tele-
foon? Dat leer je in deze workshop. Eerst krijg 
je een stukje theorie en daarna gaan we in de 
praktijk oefenen met elkaar. 

Workshop kunstfi etsen
Tijdens deze workshop ga je aan de slag 
met het veranderen van een fiets in een 
waar kunstwerk. De fietsen worden daarna 
ter beschikking gesteld aan inwoners voor 
wie het niet vanzelfsprekend is dat zij een 
fiets kunnen kopen. Vind je het leuk om 
nieuwe contacten te leggen en samen te 
werken? Meld je aan voor de workshop op 
6 oktober! Er is plaats voor 6 deelnemers.

Workshop popmuziek
Stichting popmuziek Eijsden-Margraten verzorgt 
op 2 oktober een workshop waarbij vijf deel-
nemers een popband vormen. Binnen twee uur 
vormen de deelnemers een popband en ligt de 
nadruk op het samen musiceren en uitvoeren 
van de popsong(s). De deelnemers spelen 
gitaar, bas, drums, toetsen of ze gaan de uitda-
ging aan om de song(s) te zingen! De workshop 
wordt begeleid door enthousiaste muziekdo-
cent(en). De deelnemers hebben geen ervaring 
nodig met het spelen van een instrument.

Programma Week van de ontmoeting

staat klaar!

Workshop fotograferen met

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Creatieve activiteit Envida 10.00-12.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Vóór 29 sept. ankie.vanderheijden@envida.nl of 06-57097648

Creatieve activiteit Envida 14.00-16.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Vóór 29 sept. ankie.vanderheijden@envida.nl of 06-57097648

Inloop huiskamer Margraten 09.45-10.45 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop 

Inloop huiskamer Margraten 13.30-16.00 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop

Inloop huiskamer St. Geertruid 13.00-16.00 Schoolstraat 28 St. Geertruid Open inloop

Inloop huiskamer Mesch 14.00-17.00 Café ’t Piepke Kerkplein 22 Mesch Open inloop

Inloop huiskamer Banholt 14.00-16.30 Gemeenschapshuis Bredeweg 3 Banholt Open inloop

MBVO Gymnastiek Mheer 10.15-11.15 Harmoniezaal Dorpsstraat 1 Mheer Vóór 28 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Sport en Spel Eijsden 14.30-15.30 Brede school Kramsvogel 42 Eijsden Vóór 28 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 08.30-09.15 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 28 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 09.15-10.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 28 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 11.00-11.45 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 28 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Vrij banen zwemmen 13.00-14.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk 

Vrij banen zwemmen 19.30-21.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk 

Wandelen met Sophit gevorderden 09.00-10.30 Sporthal Pres. Kennedystraat 42 Margraten Vóór 27 sept. info@sophit.nl of 06-48144707

Wandelen met Sophit beginners 10.45-11.45 Sporthal Pres. Kennedystraat 42 Margraten Vóór 27 sept. info@sophit.nl of 06-48144707

WereldWijd Ontmoeting 08.30-16.00 Klompenstraat 1A Eckelrade Vóór 30 sept. info@stichtingwereldwijd.nl of 043-4083122

Workshop fotograferen met je telefoon 10.00-11.30 De moosjtum Catharinastraat 9 Eijsden Vóór 23 sept. info@sannecreuels.nl

Donderdag 30 september



ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Beweeg!Heuvelland Sportief wandelen 10.00-11.00 BMR De Gelimment 51 Mheer Vóór 30 sept. info@beweegheuvelland.nl 

Beweeg!Heuvelland Walking football 19.00-20.00 BMR De Gelimment 51 Mheer Vóór 30 sept. info@beweegheuvelland.nl

Bootcamp voor kinderen vanaf 9 jaar 15.00-16.00 Op de cour Kramsvogel 42 Eijsden (watertappunt) Vóór 30 sept. info@stessensportencoaching.nl of 06-46268705

Inloop huiskamer Eijsden 14.00-16.30 Sociaal Centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Open inloop

MBVO Gymnastiek Noorbeek 09.30-10.30 Paviljoen Berggalm Paviljoentsraat 1 Noorbeek Vóór 29 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Gymnastiek St. Geertruid 10.45-11.45 Fanfarezaal Dorpsstraat 29 St. Geertruid Vóór 29 sept. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Mini-maatjes 15.00-16.00 Fanfarezaal Dorpsstraat 29 St. Geertruid Vóór 22 sept. lisanvp@live.com of 06-52733617

Muziekboerderij Samenzang 10.00-12.00 Muziekboerderij Rijksweg 42 Gronsveld Vóór 24 sept. muziekboerderij@gmail.com of 06-44987411

Wandeling Eijsder Beemden 13.00-15.30 Parkeerplaats Eijsder Beemden, Oost-Maarland Vóór 28 sept. peter.alblas@cnme.nl

Proefles Judo 6-9 jaar 17.00-18.00 Sporthal Margraten Kennedystraat 42 Vóór 30 sept. secretaris@to-zai.nl of 06-15388038

Proefles Judo 10-15 jaar 18.00-19.00 Sporthal Margraten Kennedystraat 42 Vóór 30 sept. secretaris@to-zai.nl of 06-15388038

Proefles Judo 16-18 jaar 19.00-20.00 Sporthal Margraten Kennedystraat 42 Vóór 30 sept. secretaris@to-zai.nl of 06-15388038

Proefles Judo 18+ 20.00-21.00 Sporthal Margraten Kennedystraat 42 Vóór 30 sept. secretaris@to-zai.nl of 06-15388038

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Beweeg!Heuvelland Bootcamp 20.00-21.00 BMR De Gelimment 51 Mheer Vóór 30 sept. info@beweegheuvelland.nl

Inloop Huiskamer Margraten 13.30-16.00 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop

Inloop Huiskamer Cadier en Keer 13.30-15.30 Basisschool Groenstraat 17 Cadier en Keer Open inloop

Inloop Huiskamer Gronsveld 13.30-16.00 Kerkplein 7 Gronsveld Open inloop

Inloop Huiskamer Oost-Maarland 13.30-16.00 Oranje Boys Kerkeweg Eijsden Open inloop

Inloop Huiskamer Banholt 14.00-16.30 Gemeenschapshuis Bredeweg 3 Banholt Open inloop

MBVO Volksdansen Noorbeek 14.15-15.15 Paviljoen Bergalm Paviljoenstraat 1 Noorbeek Vóór 2 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Volksdansen St. Geertruid 13.30-14.30 Voetbalclub Libekerstraat 32 St. Geertruid Vóór 2 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 08.30-09.15 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 2 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 09.15-10.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 2 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 10.00-10.45 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 2 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Proefles Judo 6-12 jaar 18.00-19.00 Gymzaal Schoolstraat St. Geertruid Vóór 3 okt. secretaris@to-zai.nl of 06-15388038

Proefles Judo 13+ 19.00-20.00 Gymzaal Schoolstraat St. Geertruid Vóór 3 okt. secretaris@to-zai.nl of 06-15388038

Senioren wandelen 11.00-12.00 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Vóór 30 sept. ankie.VanderHeijden@envida.nl of 06-57097648

Senioren wandelen 11.00-12.00 Sociaal Centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Vóór 30 sept. ankie.VanderHeijden@envida.nl of 06-57097648

Tafeltennis 19.00-23.00 Cultureel Centrum Breusterstraat 23 Eijsden Vóór 1 okt. l.scaf@home.nl

Verrassend koken 18.00-22.30 Slagerij Kusters Rijksweg 73 Margraten Vóór 23 sept. info@sensesbyangie.nl of 06-54775052

Vrij banen zwemmen 11.30-12.30 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk 

Vrij banen zwemmen 20.00-21.30 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk 

Wandelen met Sophit gevorderden 09.00-10.30 Sporthal Pres. Kennedystraat 42 Margraten Vóór 27 sept. info@sophit.nl of 06-48144707 

Wandelen met Sophit beginners 10.45-11.45 Sporthal Pres. Kennedystraat 42 Margraten Vóór 27 sept. info@sophit.nl of 06-48144707

WereldWijd Ontmoeting 08.30-16.00 Klompenstraat 1A Eckelrade Vóór 4 okt. info@stichtingwereldwijd.nl of 043-4083122 

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Creatieve activiteit Envida 10.00-12.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Open inloop 

Creatieve activiteit Envida 14.00-16.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Open inloop

Inloop Huiskamer Margraten 13.30-16.00 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop

MBVO Volksdansen Eijsden 13.00-14.00 K.O.H. zaal Prins Bernhardstraat 4 Eijsden Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Volksdansen Margraten 10.00-11.00 Oos Heim Clermontstraat 10 Margraten Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Vrijdag 1 oktober

Maandag 4 oktober

Dinsdag 5 oktober

Zaterdag 2 oktober

Zondag 3 oktober

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Heemkunde Vereniging Margraten 10.00-16.00 Rijksweg 68 Margraten Open inloop

Workshop popmuziek 10.00-12.00 Cultureel Centrum Breusterstraat 23 Eijsden Vóór 25 sept. info@spem-info.nl

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Muziekboerderij Samenzang 10.00-12.00 Muziekboerderij Rijksweg 42 Gronsveld Vóór 24 sept. muziekboerderij@gmail.com of 06-44987411

Tentoonstelling Terra Madre 13.00-16.00 D’O studio-gallery Torenstraat 2 Cadier en Keer Open inloop



Kom erbij!

Woensdag 6 oktober

Donderdag 7 oktober

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

MBVO Zwemmen Eijsden 08.30-09.15 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 09.15-10.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 10.00-10.45 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 10.45-11.30 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO zwemmen hartpatiënten 11.30-12.15 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 3 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Vrij banen zwemmen 13.00-14.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk

Vrij banen zwemmen 19.30-21.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk

WereldWijd Ontmoeting 08.30-16.00 Klompenstraat 1A Eckelrade Vóór 5 okt. info@stichtingwereldwijd.nl of 043-4083122 

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Beweeg!Heuvelland Buitengewoon fi t 10.30-11.30 BMR De Gelimment 51 Mheer Vóór 30 sept. info@beweegheuvelland.nl

Beweeg!Heuvelland Bootcamp 20.00-21.00 BMR De Gelimment 51 Mheer Vóór 30 sept. info@beweegheuvelland.nl

Heemkunde Vereniging Margraten 13.00-16.00 Rijksweg 68 Margraten Open inloop

Inloop Huiskamer Cadier en Keer 13.30-15.30 Basisschool Groenstraat 17 Cadier en Keer Open inloop

Inloop Huiskamer Eijsden 14.00-16.30 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Open inloop

Inloop Huiskamer Gronsveld 13.30-16.00 Kerkplein 7 Gronsveld Open inloop

Inloop Huiskamer Noorbeek 14.00-16.00 La Maison Village Dorpsstraat 4 Noorbeek Open inloop

MBVO Gymnastiek Eijsden 09.30-10.30 Cultureel Centrum Breusterstraat 23 Eijsden Vóór 4 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Gymnastiek Margraten 10.45-11.45 Oos Heim Clermontstraat 10 Margraten Vóór 4 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Gymnastiek Cadier en Keer 09.30-10.30 Limburgerstraat 78 Cadier en Keer Vóór 4 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Gymnastiek Banholt 15.00-16.00 Bredeweg 2 Banholt Vóór 4 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Gymnastiek Bemelen 19.30-20.30 Gemeenschapshuis Oude Akerstraat 52 Bemelen Vóór 4 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Vrij banen zwemmen 10.00-11.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk 

WereldWijd Ontmoeting 08.30-16.00 Klompenstraat 1A Eckelrade Vóór 6 okt. info@stichtingwereldwijd.nl of 043-4083122

Workshop Kunstfi etsen 13.00-15.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Vóór 30 sept. info@nicolemulkens.nl of 06-52437887

ACTIVITEIT TIJD LOCATIE AANMELDEN

Open huis in ‘t Hoes van Mergroate 13.00-16.00 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop. Meer info via Ankie van der Heijden 06-57097648

Creatieve activiteit Envida 10.00-12.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Open inloop

Creatieve activiteit Envida 14.00-16.00 Sociaal centrum Pr. Hendrikstraat 21 Eijsden Open inloop

Inloop huiskamer Margraten 09.45-10.45 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop

Inloop huiskamer Margraten 13.30-16.00 Hoes van Mergroate Schinkepoort 69 Margraten Open inloop

Inloop huiskamer St. Geertruid 13.00-16.00 Schoolstraat 28 St. Geertruid Open inloop

Inloop huiskamer Mesch 14.00-17.00 Café ’t Piepke Kerkplein 22 Mesch Open inloop

Inloop huiskamer Banholt 14.00-16.30 Gemeenschapshuis Bredeweg 3 Banholt Open inloop

MBVO Gymnastiek Mheer 10.15-11.15 Harmoniezaal Dorpsstraat 1 Mheer Vóór 5 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Sport en Spel Eijsden 14.30-15.30 Brede school Kramsvogel 42 Eijsden Vóór 5 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 08.30-09.15 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 5 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 09.15-10.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 5 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

MBVO Zwemmen Eijsden 11.00-11.45 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vóór 5 okt. info@zwembaddetreffer.nl of 043-4091807

Vrij banen zwemmen 13.00-14.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk

Vrij banen zwemmen 19.30-21.00 Zwembad de Treffer Marathon 6 Eijsden Vrij toegankelijk

Wandelen met Sophit gevorderden 09.00-10.30 Sporthal Pres. Kennedystraat 42 Margraten Vóór 27 sept. info@sophit.nl of 06-48144707

Wandelen met Sophit beginners 10.45-11.45 Sporthal Pres. Kennedystraat 42 Margraten Vóór 27 sept. info@sophit.nl of 06-48144707

WereldWijd Ontmoeting 08.30-16.00 Klompenstraat 1A Eckelrade Vóór 7 okt. info@stichtingwereldwijd.nl of 043-4083122 

Dinsdag 5 oktober



Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 
 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden  
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,  

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een  
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en  
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal 
bezoekers. 

 
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de 
reguliere capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds. 

 
Entertainment toegestaan. 

 
Geen maximaal aantal bezoekers.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en 
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app. 

 

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in. 

 

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op. 

 
Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code. 
Dit is je coronatoegangsbewijs. 

 
Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op 
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar 
CoronaCheck.nl/print.  
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer. 

 
In het professioneel personenvervoer. 

 
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.



Werkzaamheden Dorpstraat en omgeving Sint Geertruid

Wegenbouwbedrijf BESIX Infra Nederland 
start op maandag 27 september 2021 met de 
werkzaamheden in de Dorpstraat. De straat is 
dan afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Om de Dorpstraat zo goed mogelijk bereikbaar 
te houden voor bewoners en bezoekers wordt 

er gefaseerd gewerkt. Aansluitend zijn er werk-
zaamheden op het terrein tussen de Dorpstraat 
en de Uithof. De totale werkzaamheden duren 
tot en met het eerste kwartaal van 2022, afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. 
Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen 

met de heer Cornelissen, toezichthouder 
namens de gemeente via tel: 06 2299 3524. 
Voor aanvullende informatie kunt u onze web-
site raadplegen: eijsden-margraten.nl/pagina 
‘werk in uitvoering’.

Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten (ASD Eijsden-Margraten)

Versterking gevraagd!
De ASD Eijsden-Margraten wil graag in 
contact komen met betrokken mensen 
die als lid willen toetreden tot de 
Adviesraad zelf of tot één van onze 
werkgroepen (Wmo, Jeugd of Partici-
patie). We zijn met name op zoek naar 
iemand die de rol van secretaris wil 
vervullen.

De Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margra-
ten (ASD) zet zich in om te bevorderen dat het 
ondersteuningsaanbod optimaal aansluit bij de 
behoeften, wensen en mogelijkheden van de 
inwoners van onze gemeente. De ASD adviseert 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Eijsden-Margraten over alles 
wat te maken heeft met het sociale domein. 
Tot het sociale domein worden gerekend de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), 
de Jeugdwet en de Participatiewet. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
die wetten. De ASD volgt in onze gemeente 
of de wijze waarop alles geregeld is ook naar 
tevredenheid werkt. We nemen kennis van de 
zaken die goed lopen, maar óók van de zaken 
die beter kunnen. We hebben vier à vijf keer per 
jaar overleg met de verantwoordelijk wethou-
der en via de werkgroepen met de betrokken 
beleidsambtenaren.

Samen weten we meer 
De ASD bestaat uit vrijwilligers die in de 
gemeente Eijsden-Margraten wonen. Wij 
behartigen vanuit onze ervaring, kennis en 
deskundigheid de belangen van de burgers die 
een beroep doen op de Wmo, de Jeugdwet en 
de Participatiewet.
De ASD vergadert gemiddeld 10 keer per jaar 
op een woensdagmiddag in het ‘Huis van de 
Burger’ (gemeentehuis) in Margraten.
De werkgroepen vergaderen gemiddeld een 
keer per 2 maanden op een zelf gekozen locatie 
en tijd.

Leden van de Adviesraad worden tevens deelne-
mer van één of meerdere werkgroepen. Een lid 
van een werkgroep hoeft echter geen lid van de 
Adviesraad te zijn.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die hun 
inbreng willen leveren in de ASD en/of in een 
van onze werkgroepen. Bij voorkeur inwoners 
die kennis, ervaring of affiniteit hebben met:
- Preventie.
- De ondersteuning van mensen die hulp nodig 
 hebben om thuis te kunnen blijven wonen of 
 deel te kunnen blijven nemen aan de samen-
 leving.
- Informele Zorg: Mantelzorg en Vrijwilligers-
 zorg.
- Participatie: het toe leiden naar werk voor 
 iedereen binnen de mogelijkheden.
- Jeugdbeleid en jeugdzorg.

Wij vragen:
- Op de hoogte zijn van wat er leeft in de 
 kernen van de gemeente Eijsden-Margraten
 en dit kunnen verwoorden.
- Bekendheid met het gemeentelijk Jeugd-, 
 Ondersteunings- en Participatie-beleid (het 
 Sociaal Domein) of de bereidheid hiermee 
 bekend te raken.
- Bekendheid met bestuurlijke en gemeente-
 lijke processen of deze kennis willen verwer-
 ven. 
- In staat zijn om te luisteren en te overleggen 
 en op zoek te gaan naar oplossingen die door 
 een meerderheid gedragen worden.
- Bereidheid tot een inzet van circa 4-8 uur 
 per maand voor de ASD: voorbereiding en 
 deelname aan de maandelijkse vergaderin-
 gen van de raad, de werkgroepen, contacten 
 in de gemeente.
- Bereidheid tot een inzet van circa 4 uur per 
 maand voor een werkgroep.

Wij bieden:
- Een betrokken en actieve Adviesraad Sociaal 
 Domein.
- Deskundigheidsbevordering door externen.

Het werk dat de leden van de Adviesraad 
Sociaal Domein doen is onbezoldigd. Onkosten 
worden vergoed en per vergadering van de ASD 
waaraan u deelneemt wordt een bescheiden 
vergoeding betaald.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling om de Adviesraad Sociaal 
Domein Eijsden-Margraten te versterken? Laat 
het ons weten via het secretariaat:
- per e-mail:  
 Ondersteuning_ParticipatieEM@kpnmail.nl  
- telefonisch: 06 3481 8696
- schriftelijk: Secretariaat Adviesraad Sociaal 
 Domein Eijsden-Margraten, Broekstraat 21, 
 6247BP Gronsveld.

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met de secretaris, Jos Dols. Hij kan 
u desgewenst in contact brengen met andere 
leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wij ontvangen uw reactie graag voor 20 
oktober 2021, in de week erna plannen we dan 
kennismakingsgesprekken. 


