
 Uitgelicht: ontdek het Beleefweekend

Van vrijdag 29 oktober tot en met 
zondag 31 oktober organiseren de 
Cittaslow-gemeenten Vaals, Gulpen-
Wittem en Eijsden-Margraten het Beleef-
weekend. Op deze dagen staan we stil 
bij het belang van stilte tijdens de Nacht 
van de Nacht en de dag van de Stilte. 
Stilte verbindt ons met elkaar, met de 
aarde en met onszelf. 

Meer dan 100 activiteiten
U kunt zich bijvoorbeeld inschrijven voor klein-
schalige activiteiten zoals, yogales, lezingen 
of een stiltewandeling. In totaal zijn er meer 
dan 100 activiteiten voor jong en oud. Via deze 
activiteiten kunt u ontspannen en genieten van 
de rust en de stilte.

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

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd? Bekijk het complete 
programma op www.beleefweekend.nl. Beleef 
de stilte en meld u aan voor één van de vele 
activiteiten.

Deel uw ervaring met duurzaam 
wonen
Heeft u zonnepanelen op het dak, een warmte-
pomp of uw huis geïsoleerd? En wilt u andere 
huiseigenaren inspireren om dit ook te doen? 
Meld u dan aan voor de Nationale Duurzame
Huizen Route op zaterdag 30 oktober en zaterdag 
6 november. Op deze dagen openen honderden 

Kort nieuws

huiseigenaren hun voordeur om uitleg te geven 
over de duurzame maatregelen in hun woning. 
Ga voor meer informatie naar 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.  

Taalthuis taalcafé Eijsden-Margraten 
Sinds een jaar hebben we een succesvol online 
taalcafé. En momenteel wordt er samen met 
Stichting Vrijwillige Hulpdiensten Eijsden-
Margraten hard gewerkt aan de opstart van een 
fysiek taalcafé in Eijsden. Heeft u affiniteit met 
de Nederlandse taal en vindt u het leuk om als 
taalmaatje uw steentje bij te dragen? Neem dan 
contact op via buurtcoach@eijsden-margraten.nl.
Lees meer op www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

In de Week van de Veiligheid (van 11 tot en met 
17 oktober) kan iedereen straffeloos zijn wapen 
inleveren. Het inleveren van messen, slag- en 
stootwapens gebeurt anoniem.
Deze wapens kunnen ingeleverd worden bij het 
politiebureau Heuvelland, Nieuweweg 24 in 
Valkenburg. Voor het inleveren van een vuur-
wapen, munitie of explosieven kunt u een 
afspraak met de politie maken via 0900 - 8844. 
Kijk voor meer informatie over het inleveren van 
wapens op www.eijsden-margraten.nl/nieuws.  

In beeld: inleveractie van wapens in Eijsden-Margraten

Internet en het gebruik van social 
media hebben ons veel mooie dingen 
gebracht. Maar er is ook een keerzijde: 
steeds vaker proberen cybercriminelen 
binnen te komen in telefoons of com-
puters. U kunt zich hiertegen bescher-
men. Zorg ervoor dat u het criminelen 
een stuk lastiger maakt om binnen te 
dringen. Esther Rutten, politie Heuvel-
land, vertelt u meer: 

Waar moet ik op letten? 
“Eerst checken, dan klikken. Klik nooit op een 
link die u niet helemaal vertrouwt. U kunt 
websites makkelijk en snel checken via 
www.checkjelinkje.nl. Kijk voor meer informa-
tie over online veiligheid op www.veiliginter-
netten.nl.”

Hoe kan ik voorkomen dat ik slachtoffer 
word?
“Zorg voor veilige, unieke en lange wacht-
woorden. Update uw systemen regelmatig 
om ervoor te zorgen dat de beveiliging van 
uw apparaten altijd op orde is. Gebruik een 
virusscanner en maak regelmatig een back-
up. Als u zelf niet zo handig bent, schakel dan 
een erkend bedrijf in.”

Wat kan ik doen als ik slachtoffer ben 
geworden?
“Van cybercrime kunt u aangifte doen via 
telefoon: 0900-8844 of op een politiebureau. 
Een aantal vormen van cybercrime kunt u 
online melden via www.politie.nl.”



Bekendmaking

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

•  Hermes, J. geboren op 16-03-2005 per 
 23-09-2021.

Staat uw naam hier of weet u waar deze 
persoon verblijft, neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente 
Eijsden-Margraten via 14 043 of 043 458 8488.

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl. Meer informatie 
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Wet Basisregistratie Personen (BRP)


