Uitgelicht: Eerste Cittaslow ambassadeurs benoemd

Drie vragen aan

Cittaslow ambassadeurs zijn ondernemers en organisaties die de kernwaarden
van Cittaslow op een positieve manier
uitdragen en vertegenwoordigen. Alle
ambassadeurs delen een passie voor de
leefomgeving, het landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur,
cultuurhistorie en het behoud van de
eigen identiteit van Eijsden-Margraten.

Eenzaamheid is een serieus probleem
in onze samenleving, zowel bij ouderen als jongeren. De aanpak van eenzaamheid heeft in Eijsden-Margraten
volop aandacht, zo is er onlangs een
informatiepunt opgericht. Simonetta
en Ankie van het Informatiepunt
Eenzaamheid, vertellen ons meer:

Zuid-Limburg, Slagerij Nuijts, De Oogstschuur,
Hoeve Endepoel, Wijndomein Heerenhuys D’r Pley,
HX Hoogcruts en BEEing Pure.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Cittaslow en de
ambassadeurs op
www.eijsden-margraten.nl/cittaslow.

Waarvoor kun je terecht bij het
Informatiepunt Eenzaamheid?
“Wil je informatie over eenzaamheid, ken
je iemand die eenzaam is of wil je helpen?
Neem dan contact met ons op. We bieden
een luisterend oor, denken mee en brengen
mensen met dezelfde interesses in contact
met elkaar.“

23 Cittaslow ambassadeurs
Met trots heeft gemeente Eijsden-Margraten 23
Cittaslow ambassadeurs benoemd. Wij feliciteren
Bemelerhof, Puur Vandewall, Landgoed Heerdeberg, Restaurant Vanille, Stassen Kaas, Kazerij
Verschuren, Breuster Brouwers,’t Breusjterhöfke,
Museum voor Familiegeschiedenis /Ursulinenconvent, Fietsmaatjes, Erik Stevens Catering, Boomkwekerij Rob Frijnts, Slagerij Kusters, Puur Aroma,
Studio Philippi, IJsbaas, Coöperatieve Fruitveiling

Wethouder Jacobs met een Cittaslowbordje. U kunt de ambassadeurs herkennen aan dit bordje aan de gevel.

In beeld: Basisschool Mesch ontvangt het vignet
‘Gezonde Voeding´

Op vrijdag 25 juni overhandigde wethouder
Gerry Jacobs het vignet aan OBS Mesch. Het
vignet ‘Gezonde Voeding’ is onderdeel van een
gezonde school.
OBS Mesch heeft het afgelopen schooljaar hard
gewerkt aan het gezondheidsbeleid. Keuzes
worden nu gemaakt vanuit een bewuste kijk
op voeding. De kinderen hebben o.a. kennis
gemaakt met diverse smaken van groente en
fruit, het belang van water drinken en wat er in
een gezonde lunchbox zit. Daarom is de school
beloond met het vignet ‘Gezonde Voeding’.

Statiegeld op kleine plastic flesjes draagt bij aan
minder zwerfafval. Het nieuwe statiegeldsysteem
gaat officieel in op 1 juli 2021. Vanaf dat moment zit
er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank
en water. Dat bedrag wordt in rekening gebracht bij
de aankoop van het flesje en krijgt u terug als u het
flesje weer inlevert bij een innamepunt. Voor grote
flessen blijft het statiegeldbedrag hetzelfde: € 0,25.
Samen zorgen we voor een schoner milieu.

Hoe neem je contact op?
“We zijn eenvoudig via telefoon of mail bereikbaar. Simonetta bel je op: 06 2184 4313
en Ankie op: 06 5709 7648. Je kunt ons ook
een mail sturen via: eenzaamheid@eijsdenmargraten.nl. Neem gerust contact op, we
helpen graag!“
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Kort nieuws
Vanaf 1 juli statiegeld op kleine
plastic flesjes

Hoe is het initiatief ontstaan?
“Het Informatiepunt Eenzaamheid is een
samenwerking van o.a. de gemeente EijsdenMargraten, Envida, de vrijwillige hulpdiensten
en andere ketenpartners. Het informatiepunt
is een laagdrempelige plek waar iedereen zijn
of haar zorg kan achterlaten.”

Iedereen doet wat
Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De
overheid, bedrijven en uzelf, iedereen doet wat.
Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop
of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de
ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen
voor het klimaat doet u op uw manier. Kijk voor
meer informatie over wat u kunt doen op
www.iedereendoetwat.nl.

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Bekendmaking
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend land:
• Riesenhuber, J.M. geboren op 09-10-2000
per 9 juni 2021 en:
• Wirths, I.S. geboren op 10-07-1999 per
9 juni 2021.
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande 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.

Je zou het bijna vergeten. Het gemak van dichtbij en meteen in huis. Van de winkelier om de hoek,
die weet waarvan je houdt. De dienstverlener die je taal spreekt. Van gezond en lekker eten uit de
regio, geteeld en gegeten op het ritme van de seizoenen. Van kopen bij de ondernemer in het dorp.
Van zelf je wereld vormgeven.

