
Uitgelicht: Gemeente pakt overlast eikenprocessierups aan

De harige eikenprocessierups is opnieuw 
in eikenbomen te vinden. De brandharen 
van de rups zorgen voor irritatie aan huid, 
ogen en luchtwegen. Wij nemen daarom 
maatregelen om de overlast te beperken. 
Vooral op plekken waar de overlast het 
grootste is. Zoals drukke fiets- en voetpa-
den, rondom scholen, kinderdagverblijven, 
sportcomplexen en verzorgingscentra. 

Preventieve bestrijding  
De eikenprocessierups wordt in april en mei pre-
ventief bestreden. Dit gebeurt door te spuiten met 
een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt. 
Dit is onschadelijk voor dier en mens. Ook wordt 
er bij het bestrijden van de eikenprocessierups 
rekening gehouden met andere vlinders.

Er zijn veel goede redenen om te gaan 
sporten. Het is niet alleen goed voor 
uw gezondheid, u leert ook nieuwe 
mensen kennen. Als u besluit om in be-
weging te komen dan is het belangrijk 
om een sport te kiezen die bij u past. 
Daarom kunt u gebruik maken van de 
gratis beweegpas. Daisy Claessens, 
buurtcoach Sport en Bewegen vertelt:

Wat is de beweegpas precies?
“Met de beweegpas kunt u op een laagdrem-
pelige manier ontdekken welke sport goed bij 
u past. Met de beweegpas kunt u tien keer 
gratis sporten bij verschillende verenigingen. 
Dit kan maximaal twee keer bij dezelfde 
vereniging. U kunt allerlei sporten uitprobe-
ren zoals zwemmen, golfen, badmintonnen, 
bridgen of dansen.”

Voor wie is de beweegpas?
“Voor iedereen uit Eijsden-Margraten die 
graag wil ontdekken welke sport bij hem of 
haar past.”

Hoe kom ik aan de beweegpas?
“U vraagt de gratis beweegpas aan via 
www.eijsden-margraten.nl/beweegpas of bel 
naar 043 458 8488. U kunt de beweegpas 
ook afhalen bij het gemeentehuis in Margra-
ten of het servicepunt in Eijsden. 
Veel sportplezier!”

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
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

Overlast melden 
Heeft u toch nog overlast van de eikenprocessie-
rups? Meld dit bij de gemeente! In juni en juli 
worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf 
weggezogen op plekken waar meldingen zijn 
gedaan. U kunt overlast melden via Fixi of bel met 
het KlantContactCentrum via 043 458 8488.

Verborgen leven van de eikelmuis
Het buitengebied van onze gemeente is ook het 
leefgebied van een bijzonder zeldzame slaap-
muis: de eikelmuis. De eikelmuis komt alleen 
nog voor in de gemeente Eijsden Margraten. 

Eikelmuizen zijn erg schuwe nachtdieren die 
in het bos leven. Het is dus niet verwonderlijk 
dat veel mensen ze niet kennen en nog nooit 
gezien hebben. Om meer van de soort te leren 
organiseert de gemeente samen met de Zoog-

diervereniging een lezing over de ecologie van 
de soort. 

Maak kennis met de eikelmuis
Op dinsdag 17 mei organiseren gemeente 
Eijsden-Margraten en de Zoogdiervereniging 
een lezing over de eikelmuis. De lezing start 
om 20.00 uur in de eikelmuistuin in Gronsveld 
(Kampweg 37). Inloop vanaf 19.45 uur. U bent 
van harte welkom! 

Kort nieuws

In beeld: 
Koningsdagconcert

Op Koningsdag vierden we niet alleen de verjaar-
dag van Zijne Majesteit. Het was ook een mooie 
en bijzondere dag om de nieuw gedecoreerden 
uit onze gemeente welkom te heten in de ‘kring 
van gedecoreerden’ tijdens het traditionele 
Koningsdagconcert. 

In gemeenschapshuis Oos Heim zorgden Fanfare 
St. Gertrudis en muzikaal duo ‘Stenzel & Kivits’ 
voor een muzikale en feestelijke middag. 

Fotograaf: Ralph Sluysmans 



Lintjesregen voor sport, muziek, zorg en cultuur

Groepsfoto van alle nieuw gedecoreerden. V.l.n.r Mathieu Waterval, Harry Goessens, Pim van der Weerdt, burgemeester Sjraar Cox, Frans van der Weerdt, Maroos Somers-Ploumen, 
Ad Masclee, Henk Pirnaij, Jef Philippens, Rinus Suijkerbuijk, Don Brocheler, Roger Ritzen, Jef Thewissen. Frans van de Weerdt en Roger Ritzen ontvingen eerder dit jaar een lintje bij 
hun afscheid als raadslid.              

      Fotograaf: Ralph Sluysmans

De heer Waterval is een betrokken vrijwilliger op 
het gebied van natuur, traditie en zorg voor de 
medemens. Hij is al meer dan dertig jaar actief in 
verschillende functies. In de jaren negentig was 
hij de oprichter van Stichting Oud Papier Eijsden. 
Momenteel is hij nog voorzitter. Hij heeft meege-
werkt aan de modernisering en professionalise-
ring van deze stichting. De heer Waterval is ook 
de contactpersoon van de gemeente en andere 
verenigingen. De vrijwilligers worden opgeleid 
en ontvangen een certificaat voordat ze papier 
mogen ophalen. De opbrengsten van het oud 

papier gaan iedere keer weer naar een goed doel. 
Zoals Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen, 
stichting Jambo Hakuna Matata en Stichting 
Wereldwijd.

Naast bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten 
is de heer Waterval medeoprichter en voorzitter 
bij de Krielhanenvereniging de Ochtendgroet. 
Een eeuwenoude traditie en liefhebberij, die 
beschouwd wordt als uniek erfgoed. Deze traditie 
komt alleen nog voor in de Voerstreek, Belgisch 
Limburg en Belgisch Brabant. 

In het verleden was de heer Waterval twintig jaar 
vrijwilliger bij Hulp aan de Allerarmsten in Polen. 
Hij was bestuurslid van de Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile Eijsden. En hij was raadslid gedu-
rende 3 periodes. De kracht van de heer Waterval 
is het actief betrekken van de jeugd bij alle 
verenigingen.

De heer M.F.W. Waterval is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

1. De heer M.F.W. Waterval, Eijsden, 75 jaar

Op maandag 25 en dinsdag 26 april 2022 
ontvingen 10 inwoners van Eijsden-
Margraten een Koninklijke onderschei-
ding. De onderscheidingen werden dit 
jaar uitgereikt aan inwoners die zich als 

vrijwilliger inzetten voor natuur, muziek, 
geloof, zorg en cultuur. Eén persoon is be-
noemd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau en de overige negen personen tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De mensen werden thuis verrast door bur-
gemeester Sjraar Cox: “Na deze coronatijd 
realiseren we ons nog eens extra wat het 
belang is van het verenigingsleven en 
onze hechte gemeenschap”.

Een vrijwilliger met passie voor geloof, zorg en 
medemens. De heer Philippens is als vrijwilliger al 
meer dan twintig jaar actief  in diverse vereni-
gingen. Hij is al vele jaren acoliet en lector bij de 
kerk van Breust in Eijsden. Hij is altijd aanwezig 
bij reguliere vieringen en begrafenissen, maar ook 
actief betrokken bij de jaarlijkse processie. Verder 
zorgt hij wekelijks voor het vervoer van oudere 
mensen uit het verzorgingstehuis de Bron naar 
de kerk. Eén keer per maand wordt een Heilige 
Mis verzorgd in het verzorgingstehuis de Bron. De 
heer Philippens zorgt ervoor dat hier alles klaar 
staat.

De heer Philippens is voorzitter bij de Hoeskamer 
in Eijsden, die sinds 2011 is opgericht. Naast 
zijn reguliere taken als voorzitter, voert de heer 
Philippens ook gesprekken met de gemeente, 
het bestuur van het sociaal centrum en andere 
vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 

Bij stichting de Zonnebloem Eijsden en omstre-
ken organiseert hij jaarlijks de vakantieweek. 
Speciaal voor deelnemers met een lichamelijke 
beperking of mensen die in een sociaal isolement 
dreigen te raken. Hij is breed inzetbaar en tovert 

altijd weer een glimlach op de gezichten van de 
bewoners. Dat is een waardevolle kwaliteit van 
een vrijwilliger. 

De heer Philippens is ook vrijwilliger bij de Bron 
namens Envida. In het verleden was hij begeleider 
en vrijwilliger bij Koraal, Radar en scouting St. 
Paulusgroep in Eijsden.

De heer J.W.L. Philippens is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

2. De heer J.W.L. Philippens, Eijsden, 75 jaar



De heer Van der Weerdt is een bestuurlijk vrijwil-
liger met passie voor cultuur, traditie en natuur. 
Al veertig jaar is hij actief in diverse verenigingen 
met name in de dorpen Gronsveld en Rijckholt. 
Hij is begonnen als bestuurslid en hoofd sectie 
natuur bij de stichting Grueles. De doelstelling 
van deze stichting is het bevorderen, behouden 
en verbeteren van het dorpseigen karakter, 
leefbaarheid en leefmilieu. Naast de maandelijkse 
bestuursvergaderingen is hij samen met andere 

vrijwilligers  betrokken bij verschillende projecten. 
Voor de stichting Grueles heeft hij diverse artike-
len geschreven over de natuur, flora en fauna. Hij 
brengt veel tijd door in de natuur. 

Bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld is de 
heer Van der Weerdt actief als bestuurslid en mu-
zikant. Bij de harmonie houdt hij zich bezig met 
de algemene zaken voor het leerlingenorkest en is 
hij lid van de evenementencommissie.

Sinds kort is de heer Van der Weerdt bestuurslid 
bij de Stichting Gemeenschapshuis te Gronsveld. 
Hij is afgevaardigd door de harmonie en heeft de 
portefeuille verzekeringen. In het verleden was hij 
secretaris bij de Spaarclub de Peen.

De heer W.M.M. van der Weerdt is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3. De heer W.M.M. van der Weerdt, Gronsveld, 67 jaar

De heer Goessens is al vele jaren actief op het 
gebied van natuur en cultuur als penningmeester. 
Bij de stichting Gemeenschapshuis Gronsveld is hij 
verantwoordelijk voor de financiële administratie 
en de contacten met de huurders. Helaas komen 
er regelmatig faillissementen voor. Dit zorgt voor 
extra veel werk voor een penningmeester. De heer 
Goessens adviseert het bestuur ook op financieel 
gebied. Zoals kortgeleden bij de renovatie van het 

gemeenschapshuis. Hij is verder actief betrokken 
bij de werving van gemeentelijke en provinciale 
subsidies en anderen fondsen en sponsorgelden. 

Bij de stichting Grueles verzorgt de heer Goessens 
de hele administratie op een accurate en zorgvul-
dige manier. Hij stelt de begrotingen en jaarreke-
ningen op, zorgt voor de betalingen en regelt alle 
andere financiële zaken. Iedere maand rapporteert 

hij aan het bestuur. Daarnaast is hij al vele jaren 
hoofd van de sectie Redactie voor het blad, dat 
vier keer per jaar verschijnt voor ongeveer 800 
abonnees. Hij schrijft regelmatig ook artikelen 
voor dit blad.

De heer H.C.M. Goessens is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

4. De heer H.C.M. Goessens, Gronsveld, 71 jaar

De heer Thewissen is al meer dan dertig jaar vrij-
williger bij diverse verenigingen op het gebied van 
geloof en medemens. Hij is medeoprichter en lid 
van de parochieraad Oost-Maarland. Sinds 2008 
is hij voorzitter van deze parochieraad. De heer 
Thewissen is naast zijn bestuurlijke functie een 
vrijwilliger die overal inzetbaar is. Hij organiseert 
verschillende activiteiten. Ook zorgt hij al dertig 
jaar voor het drukwerk en promotiemateriaal van 
de parochieraad. Daarnaast regelde hij als koster 
dat ouderen en zieken een attentie ontvingen. 

In het verleden heeft hij vele jaren oud papier 
opgehaald. Dat waren extra inkomsten voor de 
parochieraad.  

Voor de parochie Oost-Maarland is de heer 
Thewissen bestuurslid en beheerder onderhoud 
van het kerkhof. Hij doet dit samen met een team 
vrijwilligers. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij 
uitvaarten, communies en andere activiteiten in 
de kerk. 

Al een aantal jaren is hij betrokken bij de Hoes-
kamer Oost-Maarland. Hij is wekelijks aanwezig 
en zorgt vooral voor het vervoer van de ouderen. 
In het verleden was de heer Thewissen voorzitter 
van het kinderkoor de Zangvuugelkes. Ook was hij 
collectant bij de jaarlijkse vasten actie.

De heer J.J.M. Thewissen is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau

5. De heer J.J.M. Thewissen, Oost-Maarland, 72 jaar

Mevrouw Somers-Ploumen is al vele jaren actief 
als vrijwilliger bij diverse verenigingen. Bij schut-
terij Sint Brigida Noorbeek is zij al vijftien jaar 
penningmeester. Zij houdt alle financiële zaken en 
ontwikkelingen in de gaten. Daarnaast is zij vanuit 
de schutterij betrokken als lid van het collecte-co-
mité bij de jaarlijkse Anjerloterij. Niet alleen als 
collectant, maar ook is zij verantwoordelijk voor 
de financiële afwikkeling. Mevrouw Somers-Plou-
men organiseert jaarlijks de wafelactie, waarvan 
de inkomsten voor de schutterij zijn. 

Mevrouw Somers-Ploumen is al meer dan dertig 
jaar lector, voorganger en vrijwilliger bij de 
Parochie Sint Brigida Noorbeek. Daarnaast is zij 
als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud van 
de kerk. 

Naast bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten 
is mevrouw Somers-Ploumen collectant voor 
de Nederlandse Brandwondenstichting en KWF 
Kankerbestrijding. In het verleden was zij lid van 
de ouderraad bij de Stichting Jeugd- en jongeren-

werk Pandores. Zij is een positieve en verbindende 
factor in de kern Noorbeek met passie voor het 
geloof, traditie en cultuur.

Mevrouw Somers-Ploumen is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

6. Mevrouw R.M.G. Somers-Ploumen, Noorbeek, 59 jaar



De heer Suijkerbuijk is al meer dan twintig jaar be-
stuurder en vrijwilliger bij heemkundeverengingen 
en projecten op het gebied van historie en cultuur. 
Bij  Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 
is hij bestuurslid, redactielid en medeauteur. Hij is 
al jaren betrokken bij de organisatie van excursies, 
lezingen en wandelingen. Daarnaast is de heer 
Suijkerbuijk redactielid van het verenigingsblad 
’t Stegelke. Ook is hij medeauteur van meerdere 
boeken, die door de Heemkundevereniging uitge-
geven zijn. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar 

het lezen van oude handschriften. Hierdoor zijn 
veel registers toegankelijk gemaakt voor amateur 
onderzoekers. 

De heer Suijkerbuijk is ook betrokken als vrijwil-
liger bij het Project Aezel. Dit is een geografisch 
informatiesysteem en archief voor erfgoed van 
Zuid-Nederlandse eigendommen en leefgemeen-
schappen. Hij heeft onder meer meegewerkt aan 
de gegevensinvoer en perceelsgewijze kadastrale 
leggers bij dit project. Niet alleen in de gemeente 

Houthem, maar ook voor andere gemeenten. 
Het is een bijzondere activiteit, waar veel tijd en 
uitzoekwerk in zit. De heer Suijkerbuijk heeft nog 
steeds passie voor dit vrijwilligerswerk. 

In het verleden was hij actief bij de Stichting 
Heemkunde Bemelen en de Historische Kring 
Cadier en Keer.

De heer M.W. Suijkerbuijk is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau.

8. De heer M.W. Suijkerbuijk, Bemelen, 82 jaar

De heer Pirnay is al meer dan de helft van zijn 
leven actief als vrijwilliger bij 2 verenigingen. 
Bij voetbalvereniging Keer is hij 20 jaar spelend 
lid geweest. Vanaf 1972 is hij toegetreden tot 
het bestuur. Hij is tien jaar bestuurslid geweest. 
Daarna is hij overgestapt als vrijwilliger in diverse 
functies, zoals leider van diverse elftallen en 
assistent-scheidsrechter. Tot vorig jaar was hij 
leider van de bambino ’s. Hij heeft in verschillende 
werkgroepen deelgenomen en is nog altijd actief 
bij de voetbalvereniging. Er is een werkgroep voor 

ouderen opgericht met diverse werkzaamheden 
zoals reclameborden poetsen, onkruid verwijderen 
en doelnetten repareren. Te veel om op te noe-
men. De heer Pirnay was ook betrokken bij alle 
activiteiten, die de voetbalvereniging organiseer-
de, zoals Koningsdag, wandeling, voetbalkamp. 

Naast zijn activiteiten bij de voetbalclub is de heer 
Pirnay vrijwilliger bij het Broederschap H. Blasius 
te Cadier en Keer. Hij neemt deel aan de groep 
flambouwen. De vrijwilligers zorgen dat altijd 

alles in orde is, gepoetst, altaar in orde, nieuwe 
kaarsen en  verrichten kleine reparaties. Jaarlijks 
worden door de vrijwilligers van het broederschap 
huis-aan-huis loten verkocht voor het Keerderfes-
tival. Een braderie voor jong en oud. De opbrengst 
is voor het onderhoud en de restauratie van het 
cultureel erfgoed van de parochie.

De heer H.H.E. Pirnay is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

9. De heer H.H.E. Pirnay, Cadier & Keer, 79 jaar

De heer Masclee is sinds 2006 hoogleraar 
Maag-, darm- en leverziekten bij de Maastricht 
University te Maastricht en heeft een (inter)natio-
nale voortrekkersrol in dit medisch vakgebied. 
Hij richt zich in het bijzonder op de leer van  
functionele darmaandoeningen, ook wel 
neurogastroenterologie genoemd. Als hoofd 
onderafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten 
van het Maastricht UMC+ zorgde hij voor de 
uitbouw van de academische zorg voor maag-, 
darm- en leverziekten. Hij was opleider bij de 
medisch specialistische vervolgopleiding maag-, 
darm- en leverziekten en jarenlang lid van het 
landelijk Concilium en Centrale opleidingscom-
missie van het Maastricht UMC+. De opleiding 

tot maag-darm-leverarts in Maastricht is de 
enige die een specialistische opleiding in de volle 
breedte van de neurogastroenterologie aanbiedt. 
Dit alles draagt bij aan de goede nationale en 
internationale reputatie die de heer Masclee heeft 
opgebouwd.

In de vele nevenactiviteiten van de heer Masclee 
is hij actief bij diverse erkende verenigingen op 
het gebied van maag-, darm- en leverziekten. 
Denk hierbij onder andere aan de Nederlandse
Vereniging van Maag-lever-darmartsen, 
Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, 
vicevoorzitterschap van de Medische Ethische 
Toetsingscommissie van het Maastricht UMC+ en 

is voorzitterschap van de Multidisciplinaire richt-
lijnencommissie Prikkelbaardarmsyndroom. De 
grote kennis en kunde van professor dr.  Masclee 
strekken zich uit tot ver buiten de muren van de 
Universiteit. Zijn werk heeft namelijk niet alleen 
een bijzondere maatschappelijke relevantie bij 
de  ontwikkeling van het MUMC+ en Maastricht 
University, maar de heer Masclee heeft ook een 
bijzondere bijdrage geleverd aan regionale ont-
wikkeling en grensoverschrijdende samenwerking 
op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. 

Professor Dr. A.M.M. Masclee is benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje Nassau.

10. Professor Dr. A.A.M. Masclee, Cadier & Keer, 67 jaar

Al meer dan dertig jaar is de heer Bröcheler een 
actieve en vrijwillige bestuurder. Zijn passie ligt 
bij traditie, geloof en natuur. Hij is een verbinder 
tussen de verenigingen met name tussen jong en 
oud. 

De heer Bröcheler is al vele jaren actief bij 
Carnavalsvereniging de Brakkelere in Eckelrade. 
Al twintig jaar is hij secretaris van deze vereni-
ging. Naast zijn bestuursfunctie is hij actief bij  
Jeugdcarnavalsvereniging de Bierkes. Hij helpt 
ook met diverse hand- en spandiensten binnen de 
carnavalsvereniging. 

Verder is de heer Bröcheler al een lange tijd actief 
voor de parochie Sint Bartholomeus in Eckelra-
de. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud 
van het kerkhof en de tuin naast de parochie. 
Hij draagt ook zorg voor de organisatie van het 
parochieblaadje. Vanuit de kerk is hij jaarlijks 
betrokken bij de processie. Hij is een grote steun 
en toeverlaat voor pastoor Storcken. 

Vanuit zijn werk is de heer Bröcheler schaaps-
herder en boswachter. Hij zet zich voortreffelijk in 
voor het behoud en beheer van de Zuid-Limburgse 
natuur, vooral in gemeente Eijsden-Margraten. 

Hier spendeert hij veel tijd als vrijwilliger om de 
natuur schoon te houden. Ook draagt hij bij aan 
de instandhouding van het zeldzame Mergelland-
schaap. 

De heer D.L. Bröcheler is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

7. De heer D.L. Bröcheler, Eckelrade, 60 jaar



Van harte gefeliciteerd!

100-jarige inwoonster in Cadier en 
Keer 
Eijsden-Margraten heeft weer een 100-jarige 
inwoonster erbij. Zuster Van den Oever bereikte 
op 28 april 2022 deze mooie leeftijd. In een klein 
gezelschap heeft zij dit feest gevierd. Namens het 
college van burgemeester en wethouders verraste 
burgemeester Sjraar Cox haar met een bezoek. 

Foto: George Deswijzen

Diamanten huwelijk in Eijsden 
Ook het echtpaar Smeets-Theunissen uit Eijsden 
vierde hun 60-jarige huwelijksfeest. Op 28 april 
heeft locoburgemeester Jos Custers het echt-
paar bezocht en namens het gemeentebestuur 
gefeliciteerd.

Foto: George Deswijzen

Diamanten huwelijken in Eijsden 
Het echtpaar Wolfs-Willems uit Eijsden vierde op 
25 april hun 60-jarig huwelijksfeest. Locoburge-
meester Jos Custers heeft het echtpaar bezocht en 
namens het gemeentebestuur gefeliciteerd.

Foto: Ralph Sluysmans

Even bijpraten: opvang Oekraïense vluchtelingen in Eijsden-Margraten

Derdelanders
Momenteel vangen wij in Eijsden-Margraten on-
geveer 80 Oekraïense vluchtelingen op. Hier zijn 
ook enkele ‘derdelanders’ bij. Dit zijn personen 
uit andere landen (bijvoorbeeld uit Afrika) die 
door studie of werk met een verblijfsvergunning 
in Oekraïne verbleven. Ook zij zijn vanwege de 
oorlog moeten vluchten uit Oekraïne. Zij hebben, 
door hun verblijfstatus in Oekraïne, gelijke rechten 
als gevluchte Oekraïners. Voor hen gelden dus ook 
dezelfde wettelijke regelingen. Daarom ontvangen 
wij ook deze ‘derdelanders’ op eenzelfde manier 
in Eijsden-Margraten.

Kamerschieten
Onze gemeente kent vele mooie tradities, waar-
onder schutterijen en kamerschieten in een aantal 
van onze kernen. U kunt zich voorstellen dat de 
knallen tijdens deze bijzondere festiviteiten, vluch-
telingen uit een oorlogsgebied nogal kunnen laten 
schrikken. We hebben daarom uit voorzorg een 
brief gestuurd naar de Jonkheden en schutterijen 
waarin we hen hierop attenderen. Daarnaast 
hebben we Oekraïners en de gastgezinnen in onze 
gemeente met een speciale (vertaalde) brief over 
deze tradities geïnformeerd. Dit om (nog meer) 

vluchtelingen naar een supermarkt willen begelei-
den. Dit geldt ook voor taalmaatjes.
 
Helpen? Tips? Ideeën? 
Meldt dit vooral bij het gemeentelijke steunpunt 
Opvang Oekraïense Vluchtelingen. Op werkdagen 
te bereiken via 043 458 8488 of via het speciale 
formulier op onze website.

Bent u gastgezin?
Vangt u zelf Oekraïense vluchtelingen op, meld 
dit dan vooral bij ons gemeentelijke steunpunt. 
Zo houden wij overzicht en weten we waar we 
bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden. Ook 
willen we zo (hulp)vragen inventariseren waar 
we oplossingen voor kunnen organiseren. Denk 
hierbij aan onderwijs, medische zorg, leefgeld en 
dergelijke.

begrip voor elkaar te creëren bij alle betrokkenen.

Onderwijs
De kinderen uit Oekraïne die hier zijn hebben 
recht op onderwijs. Sinds de komst van de vluch-
telingen zijn we bezig om het onderwijs op een 
goede manier te organiseren. Dit doen we samen 
met de andere Heuvelland gemeenten en de 
schoolbesturen Kom Leren, Mosa Lira en Innovo.
Lesruimte is gevonden op basisschool de Keer-
kring in Cadier en Keer en basisschool Klavertje 
Vier in Eys. Na de meivakantie bieden we op beide 
scholen onderwijs aan voor Oekraïense kinderen 
tussen de 6 en 11 jaar. Deze kinderen krijgen ove-
rigens een apart les/dagprogramma in een apart 
leslokaal met eigen onderwijzend personeel. Voor 
de huidige leerlingen verandert er dus niets in hun 
lesprogramma en docenten. Daarnaast volgen de 
oudere Oekraïense kinderen vaker online onder-
wijs in hun eigen taal.

Steunpunt Eijsden-Margraten: het 
centrale coördinatiepunt in onze 
gemeente
Er is nog steeds een tekort aan vrijwilligers. Met 
name aan mensen die af en toe eens met de auto

Briljanten huwelijk in Eijsden 
Nog een bijzonder jubileum in Eijsden. Het 
echtpaar Deckers-Damzo vierde op 25 april 
hun 65-jarige huwelijksfeest. Wethouder Gerry 
Jacobs heeft het echtpaar bezocht en namens het 
gemeentebestuur gefeliciteerd.

Foto: Ralph Sluysmans



De Einstein Telescope wordt een vooruit-
strevend observatorium voor zwaarte-
krachtsgolven. De Euregio is in beeld als 
mogelijke locatie. Om te bepalen wat de 
beste plek is, wordt er op verschillende 
plekken onderzoek gedaan. Afgelopen 
herfst en winter zijn er boringen gedaan 
in Banholt en Cottessen. Op 17 mei 
praten wij u graag bij over de resultaten 
van de onderzoeken tot nu toe. 

Ontwikkeling van de Einstein 
Telescope 
Gideon Koekoek van Maastricht University geeft 
uitleg over zwaartekrachtgolven en hoe we deze 
kunnen registreren. Hij praat u bij over nieuwe 
bijzondere ontdekkingen. Deze ontdekking zijn 
de afgelopen 5 jaar gedaan dankzij de waarne-
mingen van zwaartekrachtsgolven. 

Daarnaast geeft hij een toelichting op de 
Einstein Telescope. Ook vertelt hij over het 
testlaboratorium in Maastricht waar een schaal-
model van de Einstein Telescope gebouwd 
wordt. 

Een blik terug in de tijd
In Banholt en Cottessen is ruim 250 meter diep 
geboord. Bjorn Vink geeft u meer informatie 
over deze boringen en over de diepe geologie 
onder de Krijtkalken tussen Voeren, Mheer en  
Banholt. Ook neemt hij u mee terug in de tijd. 
Hij vertelt u hoe de wereld er in het Devoon en 
Carboontijdperk uitgezien zou kunnen hebben. 
Verder komt de Eckelradebreuk aan bod. U krijgt 
meer informatie over de relatie tussen deze 
breuk en de bronnen in de Noor, de Voer en 
Veurs. Als laatste geeft Bjorn Vink u uitleg over 
de aankomende onderzoeken in deze regio. 

Informatieavond Einstein Telescope

Informatieavond 
De informatieavond over de Einstein Telescope
is op 17 mei van 19.30 - 22.00 uur in de 
Harmoniezaal in Mheer (Dorpstraat 1). Tijdens 
de informatieavond wordt u bijgepraat over de 
onderzoeken en heeft u de mogelijkheid om 
vragen te stellen. 

In verband met de Hei op Feesten Banholt op 7, 
8 en 14 mei 2022 gelden de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen:

- Het instellen van een parkeer- en stopverbod 
 in de Molenweg, Heiweg en Dalestraat vanaf 
 de Banholtergrubbe tot aan de Dalestraat/
 Bergstraat in Banholt op:
- 7 mei 2022 van 18.00 uur tot 04.00 uur;
- 8 mei 2022 van 08.00 uur tot 23.00 uur;
- 14 mei 2022 van 18.00 uur tot 04.00 uur.

- Het tijdelijk instellen van eenrichtingsweg 
 van Molenweg en Heiweg (rijrichting Molen-
 weg inrijden en Heiweg afrijden) op:
- 7 mei 2022 van 18.00 uur tot 04.00 uur;
- 8 mei 2022 van 08.00 uur tot 23.00 uur;
- 14 mei 2022 van 18.00 uur tot 04.00 uur.

Verkeersmaatregelen Mheer

Op zaterdag 7 mei a.s. is het inhalen van de 
nieuwe Meiden. Daarom zijn de volgende 
verkeersmaatregelen in Mheer:

-  Het afsluiten van het weggedeelte van de 
 Burgemeester Beckersweg vanaf de Kruising 
 Dorpstraat-Duivenstraat-Burgemeester 
 eckersweg tot aan de T-splitsing van 
 Imstenraedtlaan-Burgemeester Beckersweg:
-  op vrijdag 6 mei 2022 van 18.45 uur tot 
 19.30 uur (“oude” den neerhalen)
-  op zaterdag 7 mei 2022 van 18.00 uur tot 
 24.00 uur (den rechtzetten).

Verkeersmaatregelen Hei op Feesten Banholt

Bekendmaking

Omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 
Eindstraat 11, 6265 AC Sint Geertruid

een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/besuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de 
precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Eijsden-Margraten, 4 mei 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de omgevings-
vergunning voor het bouwen van een nieuwe 
woning op het perceel Eindstraat 11, 
6265 AC Sint Geertruid ter inzage ligt.

Inzage
De beschikking en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 27 april 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis. We kunnen u de stukken digitaal 
aanbieden. Voor inzage en nadere informatie 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na dag van terinzagelegging van het besluit 


