
Uitgelicht: Delegatie Eijsden-Margraten bezoekt 
Cramignon in Hermalle 

Kort nieuws

In beeld: 
Echtpaar 60 jaar getrouwd

Op maandag 26 augustus bezochten leden 
van het gemeentebestuur en Cramignon- 
liefhebbers uit Eijsden-Margraten het Belgi-
sche Hermalle. Samen met lokale inwoners 
en bestuurders bekeken zij de Cramignon 
en de rondtrekkende harmonieën. 

Tweehonderd dansende koppels
Rond 16.00 uur startte het evenement. Tijdens een 
defilé stelden 300 dansende koppels uit Hermalle 
en omgeving zich voor. Uitgedost in kleurrijke kos-
tuums vertegenwoordigden zij verschillende jonk-
heden en harmonieën uit de regio. In de avond 
dansten de koppels de Cramignon. 

Onderlinge verbondenheid
Hermalle geldt als dé ‘hoofdstad’ van de 
Cramignon in Wallonië. De dans verbindt 

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke 
familieleden of vrienden. De gemeente 
Eijsden-Margraten is haar mantelzorgers 
dankbaar. “Daarom willen we hen 
ondersteunen met een financiële 
bijdrage, het Mantelzorgcompliment”, 
vertelt portefeuillehouder Sociaal 
Domein Chris Piatek.  

Wat is het Mantelzorgcompliment?
“Dat is een geldbedrag dat thuiswonende 
zorgvragers via de gemeente Eijsden-Margra-
ten aanvragen. Hiermee kunnen zij mantel-
zorgers bedanken voor hun inzet. Afhankelijk 
van het aantal aanvragen maken we de hoogte 
van het geldbedrag in december 2019 bekend.”

Waar moet een mantelzorger 
aan voldoen? 
“Om in aanmerking te komen voor het Mantel-
zorgcompliment moet een mantelzorger aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een man-
telzorger een zorgvrager minimaal zes maanden 
verzorgen. Dit geldt niet voor terminale zorg. In 
dát geval moet de mantelzorger de zorgvrager 
minimaal acht uur per week verzorgen.”

Hoe vraagt men het Mantelzorg-
compliment aan?  
“Door vóór 1 december 2019 een aanvraagfor-
mulier in te dienen bij de gemeente. U down-
loadt het formulier via www.eijsden-margraten.nl/
mantelzorgcompliment. Telefonisch vraagt u het 
formulier aan via 043 458 8488. Afhalen is óók 
mogelijk bij de balie van het gemeentehuis in 
Margraten of bij het Servicepunt in Eijsden.”

Sociaal Team in Margraten en 
Gronsveld op afspraak
Sinds 19 augustus 2019 bezoekt u de Service-
punten van het Sociaal Team in Margraten en 
Gronsveld alléén op afspraak. U bereikt de 
Servicepunten op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur via 043 458 8488. In Eijsden bezoekt 
u het Sociaal Team elke vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur aan de Breusterhof 8.

Militaire oefening
Op 8 en 9 september 2019 zijn er overdag en 
‘s nachts militaire oefeningen in Eijsden-Mar-
graten. Militairen van de Koninklijke Marine 
verplaatsen zich te voet én met voertuigen. 
Zij maken geen gebruik van oefenmunitie. 

Gewijzigde openingstijden
Op donderdag 12 september zijn het gemeente-
huis en het Servicepunt in Eijsden gesloten in 
verband met de viering van 75 jaar Liberation. 
Onze excuses voor het ongemak. 

Via www.overheid.nl publiceert de gemeente 
officiële bekendmakingen. Daar vindt u ook 
informatie over bouwplannen en verkeers- 
maatregelen bij u in de buurt.

mensen uit verschillende dorpsgemeenschap-
pen. Taal- en landsgrenzen worden hierdoor 
op ongedwongen wijze doorbroken. Zodoende 
bezocht het gezelschap uit Eijsden-Margraten 
de Belgische gemeente. Andersom bezocht een 
delegatie uit Hermalle onze gemeente in het 
voorjaar van 2019.

Op 28 augustus vierden de heer en mevrouw 
Coolen-Laarmans uit Gronsveld hun 60- jari-
ge huwelijksfeest. Burgemeester Dieudonné 
Akkermans bezocht het echtpaar namens 
het gemeentebestuur. “Wij wensen de heer 
en mevrouw Coolen-Laarmans een goede 
gezondheid en veel levensvreugde toe.”

De heer en mevrouw Coolen-Laarmans 

en burgemeester Dieudonné Akkermans.  
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Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.dichtbijhetleven.nl

Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do 08.30-17.00 uur
Vr 08.30 - 12.00 uur

Meld u nú aan voor de 

digitale nieuwsbrief via 

eijsden-margraten.nl/nieuws


