Uitgelicht: uniek Liberation Concert in een bijzondere tijd!

Drie vragen aan

Op zondag 20 september vindt de 15e
editie van het Liberation Concert plaats.
Het unieke concert van Philharmonie
Zuidnederland op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is een muzikaal eerbetoon aan de Amerikaanse soldaten die hun
leven gaven bij de bevrijding van Europa.

Jaarlijks worden er fietsen gevonden
in de gemeente. Ook door het gebruik
van de nu zo populaire e-bike, staan er
vaak ongebruikte fietsen in schuurtjes
of garages. “Dat is natuurlijk zonde en
daarom heeft de gemeente een nieuw
project ontwikkeld. Van ‘Verlaten
Fiets’ naar ‘KunstFiets’”, aldus wethouder Kunst en Cultuur Gerry Jacobs.

Thema
Het thema van het 15e Liberation Concert is“Strijd”.
Met diepzinnige, heldhaftige, verstilde en opzwepende muziek belicht het Liberation Concert allerlei
aspecten van de strijd op leven en dood.

Reserveren
Dit jaar vinden er twee concerten plaats, het eerste
om 12.00u en het tweede om 15.00u.

Vanwege de coronamaatregelen dienen dit jaar alle
bezoekers vooraf te reserveren. Zonder reservering
kan het concert helaas niet bezocht worden. De
begraafplaats is op 20 september gesloten voor
niet-concertgangers.
Kijk voor meer informatie of het reserveren van
tickets op www.liberationconcert.nl.

Corona gaat niet met vakantie - woord van de burgemeester
steekt weer de kop op. Richtte onze zorg zich eerst
op ouderen en kwetsbaren, nu raken jongeren
besmet. Met minder risico’s, maar toch. Moeten we
strengere maatregelen accepteren? Laat u testen
als u klachten heeft, download straks die app.
Alleen zo smoren we een nieuwe besmettingsgolf
in de kiem.
Nu die tweede golf sluimerend nadert, klinkt er een
pleidooi om regionaal te denken en te handelen.
Voor ons staat dat gelijk aan euregionaal. En dit
keer zijn we voorbereid. We worden niet meer
verrast door sluiting van de grenzen, maar kiezen
voor euregionale solidariteit. Het vrije verkeer blijft.
We passen ons, zo nodig met mondkapje, gewoon
aan de situatie aan.

Beste inwoner,
De zomer van 2020 was er een van tropische
temperaturen en ongekende drukte. We hebben
ons gastvriendelijk én gastveilig getoond, zoals de
vele reacties van collega’s en bekenden uit het land
bewijzen. Ik ben ontzettend trots op iedereen die
daaraan heeft bijgedragen. Op de hulpverleners en
handhavers die onverstoorbaar hebben doorgezet.
Want corona gaat niet met vakantie. Het virus

Als u wel eens een marathon heeft gelopen, weet
u hoe belangrijk het is om de finish in zicht te
hebben. Om te weten dat je halverwege bent, of
bijna bij het eind. Bij de wedstrijd die u en ik lopen,
hebben we geen idee. Misschien is het wel een
ultramarathon. Ook die kunnen we aan. In estafette. Door op elkaar te letten en onze verantwoordelijkheid te nemen. Door niet voor onszelf, maar
voor de ander te kiezen. Ik reken op uw steun.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Hoe werkt het?
“Wij willen op creatieve wijze aandacht
vragen voor duurzaamheid. We gaan fietsen
recyclen die niet meer gebruikt worden en aan
inwoners doneren die graag zo’n kunstfiets
willen gebruiken. Zo kunnen we vraag en aanbod verbinden met kunst. De fietsen worden
opgeknapt en krijgen een nieuwe basiskleur.
Vervolgens worden de fietsen onder deskundige begeleiding door de toekomstige eigenaars
voorzien van een uniek design.”
Waarom dit project?
“Het is een cultureel milieuproject dat
onderdeel is van het jaarprogramma Kunst &
Cultuur. Het project stimuleert een duurzame
manier van leven, waarbij op een positieve
manier wordt gewerkt aan bewustwording en
gedragsverandering.”
Kan ik een fiets doneren?
“Wilt u uw fiets doneren of wilt u weten
hoe u in aanmerking kunt komen voor een
KunstFiets? Mail dan naar
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.”
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