De nieuwe oogst - woord van de burgemeester
hebben hem dit jaar vaak gezien: bij het eerbetoon aan onze geliefde pastoor René Graat.
Toen we bezoekers vriendelijk maar beslist uit
onze gemeente moesten weren. Toen we op
zoek gingen naar nieuwe plekken en voedsel
van dichtbij. En toen we dorpsgenoten bijstonden bij eenzaamheid en verdriet.
Ook nu verdient het lokale onze aandacht. Als
het tijd is om te oogsten, kijkt de boer naar het
plaatselijke weer, niet naar Den Haag. Waarom
zouden we naar de Randstad kijken, terwijl
net over de grens een nieuwe brandhaard van
besmettingen oplaait? Als de files in teststraten
toenemen en laboratoria het werk niet bijhouden? Het beleid omtrent studenten maar niet
duidelijk wordt?

Beste inwoner,
Langzaam worden de dagen korter. De herfst
doet zijn intrede, appels en peren zijn rijp voor
de oogst. Ik vind dat altijd een mooi moment,
vol dankbaarheid en overvloed. Een gebeurtenis
die herinnert aan de levenskracht van onze
natuur en de kracht van onze regio, waar lokale
boeren het lekkerste fruit telen.
De kracht van lokaal is relevanter dan ooit. We

In onze omgeving, die al zo hard getroffen
werd, dreigt een nieuwe golf. Dat vraagt om een
warm hart en een koel hoofd. Om Euregionaal
denken en lokaal handelen, met respect voor
het sociale en culturele leven. Om aanpassingsvermogen en een scherpe blik voor wat echt
belangrijk is: liefde, gezondheid en de herinnering aan wie niet meer onder ons is.
Op naar een gezonde oogst in 2021!
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: betrokken beheerders voor ‘minibiebs’
gezocht
De minibiebs in onze gemeente worden
opgeknapt. Inmiddels zijn al negen minibiebs
voorzien van een frisse verflaag en nieuwe
belettering. We zijn op zoek naar beheerders
voor de minibiebs in de volgende dorpskernen: Banholt, Bemelen (Oude Akerstraat),
Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Mesch,
Mheer, Noorbeek, Oost-Maarland, Rijckholt,
Scheulder en Sint Geertruid.
Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij dit
duurzame buurtproject? Neem dan contact
met ons op via:
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.

Drie vragen aan
Krak! Gebroken. Het overkomt ons
allemaal, spullen die stuk gaan. Wist
u dat u deze spullen na een eenvoudige reparatie vaak weer prima kunt
gebruiken? “Kom daarom naar het
Repair Café en geef kapotte spullen
een tweede leven”, vertelt Frans
Frankhuizen van stichting Wereldwijd
in Eckelrade.
Wat is het Repair Café?
“Dat is een plek waar u samen met onze
vrijwilligers gratis uw spullen repareert. Als
organisatie vinden we het namelijk belangrijk
dat we als gemeenschap onze spullen niet
zomaar weggooien, maar hergebruiken. En
dat is weer goed voor het milieu én voor uw
portemonnee! Doet u ook mee?”
Waarvoor kan ik het Repair Café
bezoeken?
“Voor alles op het gebied van kleding en
textiel, fietsen, elektrische apparaten, meubels en houten voorwerpen. Vindt u het lastig
om zelf uw spullen te repareren? Dan helpen
wij u graag op weg.”
Wanneer is het Repair Café geopend?
“De caféfunctie is i.v.m. de coronamaatregelen tijdelijk stopgezet. De te repareren spullen
kunt u aan de Klompenstraat 1a in Eckelrade
afgeven. Raadpleeg eerst de website
www.stichtingwereldwijd.nl/repaircafé voor
de openingstijden.”
Foto: vrijwilligers vóór de coronacrisis.
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Uitgelicht: meer respect voor dieren
Alle dieren hebben een doel op deze
aarde, als we Emile Duijsens moeten
geloven. Als boerenzoon uit Eijsden en
als BOA brengt hij de dagen vaak door
in de buitenlucht. Daar ziet hij soms hoe
dieren pijn ervaren. Hij schreef er een
bundel over.

Het kan ook anders
Het boekje ‘Dier en Mens - Jouw invloed is
groter dan je denkt’ is een reactie van Duijsens
op onnodig dierenleed. Vanuit de ogen van
kleine en grote dieren geeft hij verschillende
voorbeelden van dierenleed. Daarmee hoopt
Duijsens zijn lezers te overtuigen dat het ook
anders kan.

Jeugd
Met het boekje hoopt Duijsens dat vooral kinderen meer gaan nadenken over het dierenwelzijn. Zij zijn namelijk de toekomst. Het boekje
van Duijsens is te koop via www.boekscout.nl.

Kort nieuws
GGD Gezondheidsmeter 2020
In september ontvangen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van de GGD om mee te
doen aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’.
De GGD doet dit onderzoek, omdat Limburgse
gemeenten graag willen weten hoe het met
hun inwoners gaat. Eens in de vier jaar voeren
alle GGD’en in Limburg dit onderzoek uit onder
inwoners van 18 jaar en ouder. In 2021 maakt
de GGD de eerste onderzoeksresultaten bekend.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen BRP
Voornemen opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar onbekend land:
• Obaid, D., 1-09-2003, per 18-08-2020.
• Mellah, M., 4-10-1984 per 15-09-2020.
Staat uw naam hierboven of weet u waar deze
persoon verblijft, neem dan contact op met het
KlantContactCentrum van gemeente EijsdenMargraten via 14 043 of 043 458 8488.
U kunt de gemeente ook mailen via
info@eijsden-margraten.nl.

26 en 27 september IRONMAN Multisport Festival Maastricht
Dit is een bijzonder sportspektakel voor
vele deelnemers. Op het programma
staan triatlons met twee verschillende
afstanden. De onderdelen van het
fietsen en rennen vinden plaats op
afgesloten parcoursen in Maastricht en
diverse kernen in Eijsden-Margraten. Om
alles goed en veilig te laten verlopen,
is het parcours alleen toegankelijk voor
deelnemers.
Loopparcours zaterdag 26 september
Komende vanuit Maastricht, Oost-Maarland:
Oosterweg tot aan Kasteellaan.

Loopparcours zondag 27 september
Komende vanuit Maastricht, Oost-Maarland:
Oosterweg, Kasteellaan, Eijsden: Trichterweg,
J.S. Bachstraat, Emmastraat, Oost-Maarland:
Kloppenbergweg, Catharinastraat, Dorpsstraat,
Parrestraat via veldweg naar Habitatsingel.
Fietsparcours zondag 27 september
Komende vanuit Maastricht, Kleine Molenweg,
Gronsveld: Keerderweg, Kampweg (oversteek),
Vroendalsweg, Holegracht, Voerenweg, Sint
Geertruiderweg (oversteek) Uit de Pateel,
Mesch: Steenbergsweg, Heiweg, Sint Geertruid:
Libeek, Libekerstraat, Julianaweg (oversteek),
Buitenend, Eckelrade: Leisendelweg, Dorps-

traat, Honthemerweg, Honthem: Honthem,
Onderstraat, Cadier en Keer: Einderweg,
Links aanhouden Rijksweg, Dorpsstraat,
Bronckweg.
Meer informatie over de parcoursen, de oversteekplaatsen, wegafsluitingen, plattegronden,
en omleidingsroutes vindt u via
www.eijsden-margraten.nl/nieuws of kijk op
www.ironman.nl/bewonersinfo-mstr/.
Voor vragen vooraf of tijdens het event kunt u
telefonisch contact opnemen met IRONMAN
Nederland/Extra Leisure, bereikbaar via nummer
043 351 1808.

