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“Bij elk afscheid wordt
een herinnering geboren”

Een mooi en persoonlijk afscheid, dat is waar het bij ons om draait. Zodat u uw dierbare kunt herinneren en gedenken
zoals uw dierbare was. Het vervullen van uw persoonlijke wensen staat bij ons altijd centraal. Door onze jarenlange
ervaring kunnen wij u begeleiden en ondersteunen waar het nodig is en waar u het wenst. In onze eigen uitvaartcentra
in Eijsden, Berg en Terblijt, Maastricht, in ons prachtige crematorium in Eijsden of ergens anders. Het is voor ons van
grote waarde dat u kunt terugkijken op een dag zoals uw dierbare dat gewild zou hebben. Wij nemen de tijd
om naar uw verhaal te luisteren. Met oog voor detail zorgen we voor een waardevol afscheid.
Uitvaartzorg • Crematorium • Uw laatste wens • Begeleiding • Ceremonie • Laatste verzorging • Bloemen • Drukwerk
Rustbed • Herinnering • Asbestemming en alles waar u zelf niet aan gedacht heeft

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden • T 043 409 1244 • www.walpot.net

EIJSDEN-MARGRATEN

Markant Eijsden-Margraten is het plaatselijke
magazine voor Banholt, Bemelen, Cadier en
Keer, Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Margraten,
Mariadorp, Mesch, Mheer, Noorbeek, Oost-Maarland, Rijckholt, Scheulder en Sint-Geertruid.
‘Verleden en Heden, Mensen en Zaken, Cultuur
en Natuur’ komen van heel dichtbij aan bod.
Markant verschijnt ook in Valkenburg e.o.* en
in Maastricht-Oost** met twee aparte edities.
Markant Eijsden-Margraten verschijnt maandelijks (muv
augustus) gratis huis-aan-huis. Inclusief de verspreiding
via diverse uitgiftepunten en de postverzending is de
oplage circa 11.500 exemplaren.
Opmerkingen of (bezorg)klachten kunt u mailen naar
MarkantBezorging@kpnmail.nl
Volgende uitgave

Het septembernummer verschijnt op 1 september
2018. Kopij uiterlijk 24 augustus naar:
redactie@markanteijsden-margraten.nl
Redactie
Meer informatie over publiceren in Markant vindt u op
www.markanteijsden-margraten.nl. De redactie behoudt
zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren of
niet te plaatsen. Copyrights gelden voor alle tekst en
afbeeldingen. De redactie van Markant bestaat uit Franck
den Dulk (eindredactie), Jos Schols, Jenneke van
Genechten, Denise Linden en verschillende columnisten
en gastredacteuren.
Digitaal
Markant is ook digitaal te bekijken via
www.markanteijsden-margraten.nl
Volg ons op facebook.com/markant.tijdschrift
*Markant Valkenburg
Markant verschijnt ook maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis met een aparte editie onder de titel
Markant Valkenburg in Berg en Terblijt, Broekhem,
Emmaberg, Geulhem, Heek, Houthem-St.Gerlach, OudValkenburg, Schin op Geul, Schoonbron, Sibbe, Strucht,
Valkenburg, Vilt, IJzeren en Walem. Oplage ca. 10.000 ex.
**Markant Maastricht-Oost
Markant verschijnt ook maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis met een aparte editie onder de titel
Markant Maastricht-Oost in Heer, Scharn, de Heeg,
Heugem, Eyldergaard, Vroendaal, Wittevrouwenveld en
Amby. Oplage ca. 17.500 ex.

De totale oplage van de drie Markant(e)
edities tezamen beloopt ca. 39.000 ex.

Adverteren in Markant
Adverteren in Markant? Alle info en (scherpe)
tarieven voor winkels, bedrijven, etc. vindt u
op www.markantzuidlimburg.nl
Advertenties kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden.
Uitgever
Franck den Dulk Communicatie
Berg en Terblijt

Hintergarten
Heerlijk: vakantie. Waar we heen gaan?
Hintergarten! 2018 wordt meen ik het
twaalfde jaar dat we thuis blijven. Saai?
Nee hoor. We gaan op ‘innerlijke bedevaart’ en gezond ‘bosbaden’*. Wellnes in/
vanuit onze eigen Achtertuin’!
Alhoewel... soms mis ik het: bijvoorbeeld met
de caravan er op uit. Ons eigen (t)huisje op
wielen. Inmiddels is die caravan verworden tot
een schuurtje op lekke banden. Toen we nog niet in Zuid-Limburg woonden, stonden we
er regelmatig mee op Camping Mooi Bemelen; op doorreis of we bleven er plakken. Maar
Mooi Bemelen is ook niet meer wat het geweest is, want verworden tot een ‘luxe resort’.
Maar goed, we zijn al jaren hier en het voelt nog steeds als vakantie; althans tussen de
bedrijven door. We doen dagelijks aan groene lichaamsbeweging en zoemen in op het
het dichtbije, ontdekken het bijzondere in het gewone. En... er is altijd wel wat te doen
in de buurt. Daar getuigt ook deze zonnige Markant weer van. Thuisblijvers boffen maar!
Goede zomer gewenst en begin september valt de volgende Markant op uw mat.
*Zie bijvoorbeeld het boek over ‘De Kunst van het bosbaden’ (met prachtige fotografie) van de Japanse
universitair docent en onderzoeker op het gebied van gezondheid en natuur, Yoshifumie Miyazaki
(www.unieboekspectrum.nl).
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franck@markanteijsden-margraten.nl

Rommel- en
Curiosamarkt
Margraten
Voor de derde keer organiseert Buurtschap Termaar een rommel- en curiosamarkt
op het terrein van de Oude Veiling aan de Rijksweg in Margraten. Op zondag
8 juli kunt u op zoek naar tweedehands spullen, curiosa en andere zaken.
De entree is € 1,50. De markt opent om 10.00
uur en duurt tot 17.00 uur. Er is muziek en voor
€1,80 krijgt u een kop koffie en een lekker stukje
vlaai.
Tijdens de markt is het museum van de Heemkundekring, op hetzelfde terrein, geopend.

Er zijn (misschien) nog kramen
beschikbaar
Per kraam zijn de kosten €20,-. Opgeven voor
een kraam kan via jan.hombleu@ziggo.nl of
w.lemmerlijn@home.nl of door een briefje op
Termaar 29a in Margraten.
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Net Geslaagd? GEFELICITEERD!
Start je carrière bij BP De Heeg

Werken voor een Topbedrijf:
Voor onze shop BP de Heeg in Maastricht zijn wij op zoek

 
 medewerkers!
naar enthousiaste
Dé uitdaging:
Je leert hoe je onze gasten een plezierige dag kunt bezorgen.
Jij maakt als gastheer/gastvrouw het verschil. Wij hebben
de ‘best place to work’, waar je met veel enthousiasme en
plezier dagelijks de gasten ontvangt.

Overige werkzaamheden:
Je verricht kassawerkzaamheden.
Je zorgt voor een ne#e en schone shop, zowel binnen als
buiten.
Je helpt met het vullen van de schappen en een goede pro
duct presenta"e.

Wat bieden wij:
Flexibele werk"jden. Je kunt je baan prima combineren
met je sporten, studie of privéleven.
Een baan in de buurt. Je woont in de directe omgeving van
de shop.
Ontwikkelingsmogelijkheden.
Werken in een super team.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je enthousiast? Laat ons dan weten waarom jij denkt
met ons het verschil te kunnen maken. Doe dit in een mail
naar deheeg@dhmo.nl samen met je CV en een recente foto.

Acquisi"e naar aanleiding van onze adverten"es wordt niet op prijs gesteld.
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Altijd in de buurt voor de juiste zorg
Thuiszorg | Verzorgings- en verpleeghuizen
0900 - 22 33 440 | www.envida.nl
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Advertorial

Altijd in beweging
Naast Rabobank-regiomanager ben ik voorzitter van Tennisvereniging Eijsden en bestuurslid van de Sportraad Eijsden-Margraten. Ik vind het namelijk belangrijk om mensen aan het bewegen
te krijgen én gezond te houden. De gezonde sportkantine sluit
daar naadloos op aan.
Kan jouw vereniging ook wel wat
hulp gebruiken of wil je graag
overstappen naar de Rabobank?
Neem dan contact met me op.
Groet,
Eijsden-Gronsveld

Joris Berger,
Regiomanager Eijsden-Gronsveld
06-15 51 94 40 of Joris.Berger@rabobank.nl

Samen voor een gezondere
sportkantine!
Gemeente Eijsden-Margraten, Rabobank en JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) hebben de krachten gebundeld voor een gezonde
omgeving, óók op de lokale sportclub. JOGG-initiatief Team:Fit
zet zich in voor een gezonder aanbod in sportkantines, samen
met gemotiveerde ouders, sportclubs, vrijwilligers, accommodaties, experts en partners. Kortgeleden ging ook Tennisvereniging
Eijsden overstag. Voorzitter Joris Berger en Team:Fit coach Eric
Debets vertellen meer over de samenwerking.
Tennisvereniging Eijsden
“Als voorzitter van een sportvereniging heb je het beste voor met je
leden. Daar hoort een goede gezondheid ook bij,” steekt Joris van wal.
“In onze sportkantine vind je precies wat je verwacht: broodjes kroket,
chips, snoeprepen en mierzoete sportdranken. Niet bepaald gezond dus.
Onlangs liet Team:Fit ons tijdens een inspiratiesessie zien dat je een heleboel mooie dingen kunt doen met het sportkantineaanbod, zonder dat
je de bitterbal of het biertje de deur uit hoeft te doen. Daar wilden we
graag meer over weten.”
“We hebben een scan laten doen om te zien hoe we ervoor staan. Op
basis van de resultaten hebben we de eerste stappen genomen om de
kantine gezonder te maken. We hebben geleerd dat mensen die een kantine inlopen nog niet weten wat ze willen eten of drinken. Dat beslismoment volgt aan de bar, en wat je als eerste ziet, kies je sneller. Daarom
hebben we ongezonde producten uit het zicht geplaatst. Ook willen we
kinderen beter in de gaten gaan houden. Komt een jongen zijn derde flesje
AA halen? Dan checken we of de ouders
dat – met 14 suikerklontjes per flesje –
wel oké vinden. Verder willen we gezondere alternatieven aan gaan bieden,
zoals tosti’s met bruinbrood en popcorn
als alternatief voor chips. Het gaat niet
om ‘vegan food’ en bakjes sla. Een kantine moet natuurlijk wel gewoon een
kantine blijven!”
Team:Fit
Eric bevestigt dat een gezondere sportkantine minder ingrijpend is als het
klinkt. “Het is niet onze insteek om ongezonde producten te verbieden. Wij

helpen verenigingen simpelweg om het kantineaanbod gezonder te
maken. Als kinderen na hun wedstrijd om 10 uur ’s ochtends binnenlopen, moet je niet willen dat er alleen frisdrank en gefrituurde snacks
verkrijgbaar zijn. We geven tips over gezondere alternatieven en het
zichtbaar maken van de gezondere keuze. Dat zijn geen onoverkomelijke
dingen of zaken waar je enorm veel geld in moet steken, de kantine moet
financieel immers óók gezond blijven.”
“We starten altijd met een
bezoek aan de sportkantine.
Op basis van onze kantinescan geven we advies over
mogelijke aanpassingen en
bekijken we samen hoe de
vereniging deze praktisch haalbaar kan maken, met een concreet actieplan en realistische
doelen. Met onze tools, tips
en tricks kan de sportvereniging vervolgens zelf aan de slag. Indien gewenst krijgt de sportkantine na een tijdje een label: brons, zilver of goud.”
Bewuste keuze
Joris kan een samenwerking met Team:Fit aan elke sportvereniging aanbevelen. “Met een gezondere sportkantine draag je bij aan de gezondheid
van je leden, zonder het sociale aspect van een gezellig hapje en drankje
na de wedstrijd uit het oog te verliezen. Een perfecte match!”
“We merken dat steeds meer verenigingen zich bewust zijn van hun
maatschappelijke rol als het aankomt op een gezonde omgeving. Dat is
goed om te zien,” vertelt Eric. “Verenigingen die oor hebben naar een
gezondere sportkantine, kunnen contact met ons opnemen. Wij komen
graag langs!”
Houd Markant in de gaten voor meer informatie over de gezondere
sportkantine

WIN VRIJKAARTEN HEUVELLAND4DAAGSE!
Van 9 t/m 12 augustus is Zuid-Limburg voor
de 31e keer het decor van de Heuvelland4daagse. Elke dag kunnen wandelaars genieten van al het moois dat Limburg te bieden
heeft. Wil jij ook vier dagen wandelen in een
5-sterrenlandschap? Wij verloten 5 x 2 vrijkaarten* voor de Heuvelland4daagse!
Volg ons Instagramaccount @RaboMaastricht, like het bericht over
de wandelvierdaagse en geef aan waarom je graag wilt deelnemen!
De winnaars worden in de week van 16 juli bekend gemaakt.
* alle dagen geldig, keuze uit vijf afstanden: 7, 14, 21, 28 en 42 kilometer.

