Voedsellessen in coronatijd

voedsel gaat, dezelfde lessen als corona. “Blijf
thuis”, zegt het virus, “maak je wereld kleiner.”
“Eet lokaal”, vindt Cittaslow, “zoek je voedsel
dichterbij.” “Houd je kring klein”, maant corona.
“Houd de keten kort”, zegt Cittaslow.
Een groot deel van ons voedsel reist de halve
wereld over. Maar voor gezond en veilig eten,
hoeven we niet ver te gaan. Integendeel. Investeren in een gezonde bodem waarop gewassen
kunnen groeien, voorkomt een hoop problemen.
Door lokaal en met de seizoenen mee te eten,
investeren we niet alleen in de lokale landbouw
en economie, maar ook in onze eigen gezondheid.

Beste inwoner,
Voor wie in harmonie met de tijd leeft, zijn termen
als eerlijk, puur en lokaal vanzelfsprekend. Op
het ritme van de seizoenen worden de vruchten
gegeten, de gewassen ingezaaid en de groenten
geoogst. We genieten in het voorjaar van de
bloesem aan de bomen en kopen in de zomer de
kersverse kersen langs de weg.
Gek genoeg leert Cittaslow ons, als het om

We geven zelf onze wereld vorm. Waar vroeger de
boer het beeld bepaalde, zijn bewoners en gebruikers nu aan zet. Van fast naar slow, van ver weg
naar om de hoek, gaan we op zoek naar culinaire
trots. Ik blader door Janneke Philippi’s Appeltaart
en roep u op om aan de slag te gaan. Met granen,
eieren, boter en fruit uit de buurt, op zoek naar
een nieuwe harmonie. Bij ons thuis ruikt het dit
weekend naar appeltaart.

Het gedrag van inwoners en bezoekers van het
Heuvelland heeft het toegelaten dat controles
langzaam afgebouwd konden worden. De
verwachte grote drukte bleef uit. Het besluit om
het Heuvelland af te sluiten voor dagtoerisme is
daarom na 28 april niet verlengd.
De overige landelijke maatregelen blijven van
kracht tot 20 mei. Blijf dus zoveel mogelijk thuis
en houd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden
de maatregelen uit de noodverordening van
Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Noodverordening
Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op 1 mei
2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld.
In deze noodverordening is de verlenging van
de maatregelen verwerkt die het kabinet op
dinsdag 21 april 2020 heeft afgekondigd.

Voor veel ondernemers is het op dit
moment niet makkelijk. Wij vragen
ondernemers uit onze gemeente hoe
het met ze gaat. Deze week:
Nicole van Weert-Wijnands, schoonheidssalon en nagelstudio ‘Twins’ in
Eijsden.
Je hebt al een aantal weken geen
klanten mogen ontvangen in je salon.
Wat doet dat met je?
“Ik heb inderdaad al 6 weken geen klanten
kunnen ontvangen en mis de leuke contacten. Toen ik hoorde dat we dicht moesten
gingen mijn gedachten gelijk uit naar mijn
klanten, dat ik ze niet meer kon verzorgen
en verwennen. Ook dacht ik gelijk hoe nu
verder? Ik heb al 20 jaar mijn salon en dan
mag je in 1 keer niet meer werken.”

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In hoeverre heeft de coronacrisis jou
als ondernemer veranderd?
“Het heeft mij als ondernemer niet veranderd
maar ik heb wel ervaren hoe kwetsbaar je
als ondernemer bent op zowel financieel als
emotioneel gebied.”

Deze noodverordening geldt per direct voor de
zestien gemeenten in de regio Zuid-Limburg,
waaronder Eijsden-Margraten.

Waar kijk je naar uit?
“Ik kijk ernaar uit dat ik snel mijn klanten
weer mag gaan verzorgen en verwennen
en mijn passie kan gaan uitoefenen in mijn
salon.”

Maatregelen Heuvelland
Tot en met 28 april was het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen. Dit
besluit werd enkele weken geleden door
Veiligheidsregio Zuid-Limburg genomen
omdat een grote toestroom van mensen
risicovol was voor de volksgezondheid
en gezondheidszorg.

Drie vragen aan

De maatregelen in deze noodverordening zijn
grotendeels dezelfde als bij de vorige. Zo blijft
1,5 meter afstand gelden en zijn er strenge
regels voor samenkomsten en groepsvorming.
De belangrijkste aanpassingen zijn de verlenging van de eerder vastgestelde maatregelen
tot en met 19 mei 2020 en het verbod op
evenementen tot 1 september.
De noodverordening kunt u lezen via
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.
Toezicht en handhaving
Politieagenten, toezichthouders en BOA’s gaan
7 dagen per week op pad om toe te zien op het
naleven van de landelijke en lokale maatregelen
tegen het coronavirus. Er wordt actief gecontroleerd en waar nodig beboet. Ziet u iets wat
ingaat tegen de coronamaatregelen, dan kunt
u dit melden via Fixi, categorie Handhaving
Corona. U kunt direct een melding maken via
www.eijsden-margraten.nl/ikfixit of download
de Fixi-app.
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Samen sterk: ondernemend Eijsden-Margraten
“Eijsden-Margaten heeft 2200 registreerde
ondernemingen. Zo’n ondernemersavond is dan
ook vooral een netwerkevent waarbij lokale ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Dit keer
zouden we de LimX Roadshow brengen. Deze
Roadshow laat zien en horen dat ons dialect
levendig en krachtig is en dat het een geschikt
communicatiemiddel is in alle omgevingen, ook
voor ondernemers.”

Roger Deckers is bedrijvencontactfunctionaris
en medewerker Toerisme & Recreatie. Hij houdt
zich in deze tijd vooral bezig met het onderhouden van de contacten en samenwerkingen
met ondernemers in onze gemeente. Zo wordt
er een duidelijk beeld gevormd wat er speelt bij
de ondernemers. Tot vlak voor de coronacrisis
was Roger bezig met het organiseren van een
ondernemersavond. Deze is niet doorgegaan.

Beweegtips voor ouderen
Door het coronavirus moeten we
allemaal zo veel
mogelijk binnen
blijven. Het is van
belang dat we wel
blijven bewegen.
Zo blijven alle
spieren soepel en sterk, kunnen we de
dagelijkse dingen blijven doen en blijven we fit. Iedere week krijgt u van ons
een aantal beweegoefeningen.
Voor de schouders
Pak een houten lepel aan de beide uiteinden
vast. Strek de armen. Hou de lepel vast en
beweeg de gestrekte armen omhoog. Ga zo
hoog mogelijk. Probeer tot helemaal boven
het hoofd. Hou daar de lepel 3 seconden op de
plek. Laat dan de armen weer rustig zakken.
Herhaal de oefening 10 keer. Neem dan 30

Raadsvergaderingen mei
Op 6 mei vergadert de gemeenteraad digitaal
in een oordeelsvormende en besluitvormende
vergadering. Op de agenda staat o.a. Grondexploitatie plan Mheerderweg, Regiovisie Geweld
hoort nergens thuis en Visie VrijeTijds Economie.
Voor de volledige agenda kunt u onze website
raadplegen.
Op 11 mei en 18 mei zijn beeldvormende
vergaderingen om 19.00 uur. Ook deze vinden
digitaal plaats. Op de agenda staan o.a. de
begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke
regelingen, de bestemmingsplannen Heiweg,
Klompenstraat, Eindstraat en het Middengebied. De volledige agenda’s vindt u op de
website en de app Ibabs. Op 26 mei zijn de

Ondernemersloket
Er zijn verschillende maatregelingen in het
leven geroepen om ondernemers te helpen. De
gemeente heeft een aantal uitvoerende taken
ondergebracht bij de regionale sociale dienst.
Andere regelingen worden bijvoorbeeld door
het UWV uitgevoerd.
Op www.eijsden-margraten.nl/coronavirus is
een digitaal loket ingericht waar ondernemers
terecht kunnen met hun vragen. Hierbij heeft
de gemeente vooral een informerende en een

seconden rust. Herhaal de oefening dan nog
een keer.
Voor de benen
Ga achter een stoel staan. Ga op het rechterbeen staan. Breng de linkerhak naar de bil. Hou
dit 3 seconden vast. Breng dan de voet weer
aan de grond. Breng dan de rechterhak naar
de bil. Hou ook deze positie weer 3 seconden
vast. Herhaal de oefening aan beide kanten 10
keer. Neem dan 30 seconden rust. Herhaal de
oefening dan nog een keer. Heeft u moeite met
het evenwicht? Hou dan de stoel met een of
twee handen vast.

verbindende rol.
“In de eerste weken merkte je dat we vragen
kregen die gingen over financiële hulp. Nu merk
je dat er vooral vragen zijn over de manieren
waarop ondernemers weer aan de slag kunnen.
Eijsden-Margraten heeft veel kleine ondernemers in de sector recreatie. Ook de ligging aan
de landsgrens zorgt voor specifieke vraagstukken. We proberen te voorkomen dat mensen
buiten de boot vallen. Samen wordt gekeken
wat wel nog mogelijk is.”
“De coronacrisis maakt je bewust van de
betrekkelijkheid. Gelukkig kan ik vanuit huis
met ondernemers praten, maar ik ben eigenlijk
iemand die graag echt tussen de mensen
staat”. Deze crisis zorgt voor veel intensiever
contact met ondernemers. Ondernemers weten
de gemeente te vinden en geven aan dat ze de
informerende en verbindende rol erg waarderen.

ning dan nog een keer. Te makkelijk? Houd dan
een voorwerp (b.v. flesje water) in de handen
voor extra gewicht.
Voor de benen
Sta voor de trap of een opstapje. Leg uw hand
op de trapleuning. Plaat de rechtervoet op de
eerste traptrede. Sluit de linkervoet erbij. Plaats
de voeten dan één voor één terug op de grond.
Herhaal dit 10 keer. Voer de oefening dan nog
een keer uit. U plaatst nu telkens de linkervoet
eerst op de traptrede. Neem daarna 30 seconden rust en herhaal de oefening nog een keer.

Voor de armen
Ga op een stoel zitten of achter een stoel staan.
Maak vuisten van uw handen. ‘Boks’ nu om de
beurt met uw armen naar voren, strek hierbij
de arm maar hou altijd een lichte buiging in
de elleboog. Herhaal dit 10 keer aan elke kant.
Neem dan 30 seconden rust. Herhaal de oefe-

Door de oefeningen dagelijks te doen, blijft u
fitter. Kies een of zelfs twee vaste momenten
per dag uit om de oefeningen te doen en blijf
dit iedere dag herhalen. Doordat u een vast
moment per dag kiest, is het makkelijker vol te
houden. De oefeningen kunt u samen of alleen
doen. Gaat het erg gemakkelijk? U kunt dan
van twee sets naar drie sets gaan.

oordeelsvormende (aanvang 19.30 uur) en
aansluitend de besluitvormende vergaderingen
over de onderwerpen van de vergadering van
11 mei. Deze vergaderingen zijn te volgen via
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

We verzoeken u om het papier alléén aan te
bieden in kartonnen dozen of papieren tassen.
Gebruik in elk geval géén plastic tassen of
kratten. Zo maken we het samen voor alle
vrijwilligers een beetje makkelijker.

Binnenkort wordt uw papier weer
opgehaald!

Blijf op de hoogte via onze
digitale nieuwsbrief

Vanaf woensdag 6 mei worden de huis-aanhuis inzamelrondes van papier weer opgestart.
Op de Rd4 afvalkalender in de Milieu App of op
www.rd4.nl/afvalkalender ziet u precies wanneer het papier weer bij u wordt opgehaald.
De inzameling gaat weer van start met in achtneming van diverse veiligheids- en hygiënemaatregelen. In goed overleg met de gemeenten, de Veiligheidsregio en de verenigingen.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn
van de laatste maatregelen rondom het
coronavirus. Niet alleen vanuit het Rijk, maar
juist ook vanuit de gemeente EijsdenMargraten.
Wat zijn de gevolgen voor onze gemeenschap?
Welke hulp bieden we inwoners?
U leest het in onze wekelijkse nieuwsbrief.
Meld u snel aan via: www.eijsden-margraten.nl.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijst wegens vertrek naar een onbekend land:
• Remmers, P.G.E. geboren op 21-04-1974,
per 30-04-2020.
• Thanarajan, S. geboren op 03-08-1998,
per 30-04-2020.

Staat uw naam hier links 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.

