
 Uitgelicht: sfeerverlichting in Eijsden-Margraten 

In de donkere dagen van het jaar plaat-
sen we in onze gemeente sfeerverlich-
ting. De lichtjes brengen gezelligheid en 
sfeer waar we juist nú zoveel behoefte 
aan hebben. 

Het gemeentebestuur heeft onlangs besloten 
om de sfeerverlichting in alle kerkdorpen van 
onze gemeente te verzorgen. Daarnaast hoeven 
de winkeliers niet meer bij te dragen in de 
kosten van de sfeerverlichting.

Koop Lokaal
De aanbestedingsprocedure heeft plaatsge-
vonden en de extra sfeerverlichting hebben we 
besteld. Helaas zijn er langere leveringstijden. 
Wij hopen dat we de duurzame en energie-
zuinige lichtjes toch nog snel kunnen ophangen. 

Drie vragen aan

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.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

Zo kunt u in sfeer en vooral ook ‘Lokaal’ uw 
kerstinkopen doen.  

Digitaal rijbewijs verlengen
Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie 
toevoegen? Dat kan ook digitaal! U kunt dan 
al na twee werkdagen het rijbewijs afhalen bij 
het KlantContactCentrum van de gemeente in 
Margraten. Een aanvraag voor een eerste 
rijbewijs kunt u alleen persoonlijk bij de 
gemeente aanvragen. Kijk voor meer informatie 
en de voorwaarden op onze website 
www.eijsden-margraten.nl > rijbewijs. 

Kort nieuws

Ouderen vervoer naar 
vaccinatielocatie
Ouderen vanaf 65 jaar met én zonder Omnibuzz 
pas kunnen gratis reizen naar de vaccinatie-
locatie voor hun boosterprik. Niet-klanten 
reserveren hun rit telefonisch via 0900-0699. 
Uiteraard gebeurt het reizen met Omnibuzz 
volgens de geldende coronamaatregelen. 
Meer informatie leest u op: www.omnibuzz.nl.  

Energie besparen en duurzame energie opwekken 
kan op verschillende manieren. Huiseigenaren 
kunnen hun woning isoleren, zonnepanelen 
installeren of besparen op gaskosten met een 
warmtepomp of een nieuwe cv-ketel. Met 
PlusJeHuis kunt u uw woning voordelig verduur-
zamen met een unieke lening van de gemeente. 
Meer weten over PlusJeHuis? Op de website van 
Volta Limburg leest u meer informatie. 
Ook kunt u hier een gratis online huisscan doen. 
U ziet direct hoeveel u kunt besparen! Ga naar 
voltalimburg.nl/energie-besparen/plusjehuis/
eijsden-margraten/.

PlusJeHuis: energie en geld besparen met een unieke 
lening van de gemeente

Sinds september 2019 kan iedereen 
zich abonneren op onze digitale 
nieuwsbrief. Yvette Schattenberg, 
medewerker afdeling communicatie, 
vertelt u meer over dit communicatie-
middel: 

Waarom een digitale nieuwsbrief?
“Door het besparen van papier is de digitale 
nieuwsbrief niet alleen handig, maar ook 
een milieuvriendelijk communicatiemiddel. 
Daarnaast kunnen we ook snel een extra 
editie inzetten bij speciale gelegenheden of 
gebeurtenissen. In de digitale nieuwsbrief 
voor inwoners staat het laatste nieuws 
uit uw gemeente. Abonnees zijn als eerste 
op de hoogte van actuele informatie, nog 
voordat het nieuws in weekblad de Etalage 
verschijnt.” 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
“Inschrijven kan snel en makkelijk via onze 
website www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 
U kunt zich uiteraard óók op elk gewenst 
moment weer uitschrijven. We gebruiken uw 
gegevens alleen voor het versturen van de 
nieuwsbrief.”

Wanneer ontvang ik de nieuwsbrief? 
“Iedere week verschijnt er een nieuwe editie 
met het nieuws van die week. U ontvangt 
de nieuwsbrief elke maandagmiddag in uw 
mailbox. Zo kunt u op elk gewenst moment 
en waar u maar wilt de nieuwsbrief lezen.” 



Start Transitievisie Warmte

Wilt u graag uw woning verduurzamen, 
maar weet u niet hoe? Voor huiseigena-
ren is het vaak lastig om in te schatten 
wat er verduurzaamd kan worden. Een 
energierapport van Dubbel Duurzaam 
kan u hierbij helpen. 

Het bezoek van de energiecoach van Dubbel 
Duurzaam aan huis beviel Johan Custers erg 
goed. Hij was vooral blij met de hoeveelheid 
handige tips die hij ontving. “Tips over grotere 
projecten, maar ook over kleinere, praktische 
zaken die je zelf kunt oppakken.” 

Klein beginnen 
Een van die kleine tips is het ophangen van 
gordijnen in de kelder. “De trap bij ons in huis is 
tot en met de zolder helemaal open. Dat zorgde 
in de winter voor een behoorlijke tocht.” Zelf 
dacht Custers dat hij van alles moest onderne-
men om dit tochtprobleem te voorkomen. 
“Als je dan een tip krijgt zoals het ophangen 
van gordijnen, dan denk je: waarom heb ik daar 
zelf niet aan gedacht?” Maar juist dat is handig 
aan Dubbel Duurzaam, een coach die met je 
meedenkt over slimme oplossingen in huis. Een 
sparringpartner voor duurzame oplossingen. 

Veel nuttige tips 
Naast de gordijnen, wordt binnenkort ook de 
zolder van Custers onder handen genomen. 
“Die ga ik zelf isoleren, gelukkig ben ik handig 
aangelegd.” Ook kreeg hij een nuttige aanbe-
veling over zijn glasstraat in huis. “Je kunt daar 

een wit camouflagedoek overheen hangen, 
dat houdt de warmte tegen in de zomer.” Een 
andere optie is plexiglas aan de binnenzijde 
toevoegen, maar voor een camouflagedoek 
voelde Custers toch meer. 
Over andere zaken die hij in het rapport van 
Dubbel Duurzaam teruglas, twijfelt hij nog. 
“Zo kreeg ik ook spouwmuren aanbevolen en 
het vervangen van mijn voordeur, ook voor de 
tocht. Daar denk ik nog even over na.” 

Doe ook een energiescan 
Johan Custers zou Dubbel Duurzaam zeker 
aanraden bij anderen. “Met een paar concrete, 
handige tips ben je al vrij snel goed op weg. 
Bovendien is het ook nog eens goed voor het 
milieu!” 
Ook een energiescan voor uw huis? Meer infor-
matie vindt u op: www.dubbel-duurzaam.nl.   

Inwoner Johan Custers vertelt u meer over Dubbel Duurzaam 

Eind dit jaar bespreekt de raad van 
Eijsden-Margraten dan echt de eerste 
Transitievisie Warmte ooit! Hoe komt de 
route naar 2050 eruit te zien, wanneer 
alle gebouwen in de gemeente aard-
gasvrij moeten zijn? Vanaf volgend jaar 
start de uitvoering! We willen natuur-
lijk onze inwoners optimaal helpen 
om energie te besparen, te isoleren en 
warmtepompen aan te schaffen! 

Verwarmend advies
Dat doen we onder meer met een aardgas-
vrijchecker - advies op adresniveau - en een 
gemeentelijke lening.  Daarnaast willen we zo 
veel mogelijk anticiperen op de inbreng van u 

als inwoner! Daarom starten we een enquête 
over de warmtetransitie. Wilt u al aardgasvrij 
worden? Of hebt u toch eerst behoefte aan ex-
tra isolatie? Wat verwacht u van de gemeente?  

Enquête
Ga voor het invullen van de enquête naar 
www.moventem.nl/eijsden-margraten. U kunt 
de enquête tot 17 januari invullen. 
Lukt het niet digitaal?
Neem dan contact op met het KlantContact-
centrum (KCC) via het algemeen nummer 
043 458 8488. Of stuur een e-mail naar: 
info@eijsden-margraten.nl. Wij kunnen u dan 
de vragenlijst toesturen voorzien van een 
(portovrije) retourenvelop. U kunt de enquête 

met retourenvelop ook afhalen bij het KCC in 
Margraten of bij het Servicepunt in Eijsden. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.



Ondernemers gemeente Eijsden-Margraten wensen u 
prettige feestdagen en een gelukkig 2022

Het gemeentebestuur bedankt onderstaande ondernemers voor hun bijdrage aan de 
sfeerverlichting in de afgelopen jaren:

Noorbeek   
Landal Waufsberg
Café Tinus
B&B Walnut Lodge
Bakkerij Strijthagen / Panebois
Loodgietersbedrijf Elissen
B&B Schepenhof
Restaurant Du Nord
Eetcafé d’r Pley
Heerenhuys d’r Pley
Nuyts de Culinaire Verswinkel
Vakantiewoningen Witte Olifant
GTA Gaston Gubbels
Gasterij Henry VIII
Hoeve de Peul
Hof van Ulvend
PaNOORama
Rentmeesterskantoor Huntjens
Herberg Sint Brigida
De Oogstschuur Notermans
Scheyerhof
Sago Research, Evaluation, Consultancy
Nora Biscuits
Maison Village
Belvedere BV
Rompelberg Ruiter Advocaten  
   
Sponsoren   
Dream Garage
Jos van Laar Wegen en Grond
De Zeute Aardbei
DEMO Productions
Schintech BV
De Kloostermuur

Gronsveld   
De Kwizzenjer
Henfling’s Health Coaching
Overslagbedrijf A-2 J. Vanwersch en Zoon
B&B Bonjour
Wicoma Handelsonderneming BV
Amuse
Patisserie Peter Lemmens
Café de Zwaluw
Tuincentrum Gronsveld V.O.F.
Crea Houz
Slagerij Roosen-Huveners VOF
Be by Kay
Dagbesteding Jantjes
Bakkerij van de Weerdt
Sander Haagmans
Van Thoor Bouwservice
Marc Schilderwerken
Fysiotherapie Gronsveld
Meubel en Interieurwerken Doyen
Het Huiswerkhuis Gronsveld

Eijsden oude Kern  
Restaurant Vanille
Brasserie La Meuse
Café de Greune Mert
Cerez Damex mode
Eetcafé Bie Meijs
Outline grafische Bureau
Kapsalon Taglio Pazzo
Eetcafé Oan t Bat
Grieks Restaurant Hestia
Makelaardij Peter Wetzels
Goessens en Goessens Makelaardij
Ijssalon Angelati
Dierenspeciaalzaak Amico Piu
Bakkerij de lekkerbek
Grillroom Ada
Partouns Huishoud Speelgoed en cadeau
Keurslagerij Pinckers
Sport- en Medisch centrum Bastiaens
Notariskantoor Heijnen
De Etalage
Vakantiewoning de Schepenbank
Drukkerj Walpot
Café ‘t Kelderke
Schoonheidssalon Wilma
Wolters Woninginrichting

Sponsor
Yoga Tree

Margraten  
Plus Kleijnen Margraten
Patisserie Peter Lemmens
Da Drogisterij Monique
Benfico
Groenten en fruit Sjef Diederen
Luxe by Milou
Rabobank Margraten
Aelmans Adviesgroep
Bakkerij Voncken
Eetcafe Chriske
B van Voorden Assurantien
Bottelier Mans
Kapsalon Marion
Reintjens Accountant en belastingadviseur
CE Schoenmode
Dito snackbar
Wolwinkel ‘t Zwarte Schaap

Rob van Hoorn Fotografie
Finwize
Schoonheidssalon ‘Mirror’
Goessens Meubelmakers
W. van Wel Zelfbediening

Rijckholt  
Friture Ans  
Benzine Super Markt Rijckholt  
Kaffee Riekelt  

Winkelcentrum Eijsden
Paul Block Optiek Eijsden
Kruidvat
Goudsmid Sanne Kickken
Bloembinderij de Tuinkamer
Lunchcafé Paternoster
Heerlijkheid Breust
Rabobank Eijsden
Foto Eijsden
Plus Custers
Hendriks Bloemen
The Happy Store 
Pura Vida
G&W GezondheidsDrogist Broers
Narinx Ritzen Accountancy
Wow! Food Store
Rousseau Chocolade
Kazerij Verschuren
Bubbles
BIE LU-IS
LIDL
Zeeman



Korte Keten Zeker (W)eten vertelt meer over de Boer-der-ei met automaat
Burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten (KKZW) zet zich in 
voor bewustwording over lokaal voedsel. Ze gaan op bezoek bij 
lokale ondernemers, halen wensen en ideeën in de gemeenschap 
op en bieden een podium aan inspirerende voorbeelden. 

KKZW is in Eckelrade op bezoek bij Vera en Guus, de mensen 
achter de Boer-der-ei met automaat. Op hun Facebookpagina las 
ik: “Wat we willen aangeven is dat wij als boeren, ondernemers 
nooit stil zitten. Ook niet met onze gedachten. Wij zijn overtuigd 
dat je in de buurt moet kweken wat je elders wil verkopen. Lokaal 
voor Lokaal. Verbinden en OntMoeten.” Dat is veelzeggend. Een 
combinatie van doorzettingsvermogen en creativiteit heeft hen 
gebracht waar ze nu staan.

Guus, geboren in Eckelrade, maar had zijn leven elders opgebouwd.
Hij woonde in 2003 met zijn vrouw Vera, drie kinderen, een hond, 
10 kippen en een haan, in Hunsel. Vera werkte in de levensmidde-
lentechnologie, Guus werkte na zijn studie in de agrarische wereld 
als voorlichter en als agrarisch makelaar.
Het kriebelde altijd al een beetje, diep in hun hart wilden ze het 
liefst naar een hutje op de hei, zelfstandig zijn, boer zijn. De krie-
bels werden onbedwingbaar toen er in Eckelrade een varkensstal 
met land te koop kwam. “We doen het!”

Na rijp beraad 
werd gekozen 
voor een kippen-
boerderij.
Dat is geen katten-
pis. Verhuizen naar 
een dorp waar 
eigenlijk geen 
woonhuis voor je 
klaarstaat. Een 

woonhuis en tegelijkertijd een bedrijf opbouwen, naast ondertus-
sen ook nog een reguliere baan. Daar is moed voor nodig. Het heeft 
de nodige offers gekost, 10 jaar de eindjes aan elkaar knopen, 
maar nu kan de hele familie er met trots op terugzien.

De eerste lading van 19.000 kuikens zullen ze nooit vergeten, ook 
al omdat de chauffeur die in Hunsel probeerde te lossen.
Een kippenfarm dus, uitgaand van de kringloopgedachte, met oog 
voor dierenwelzijn en milieu, met aandacht voor de natuurlijke 
behoefte van de kip en dus vrije uitloop, werken zonder antibiotica 
en fipronil. “Wij slaan de mest zelf op en gebruiken deze weer op 
onze akkers. De mineralen vanuit de kippenstal leveren een zeer 
positieve bijdrage aan de groei van deze gewassen. We verbouwen 
zelf verschillende granen, zoals spelt, maïs en tarwe, daarnaast 
ook nog suikerbieten”.

De eerste jaren was Vera aan huis gekluisterd en Guus hield een 
parttime baan aan. Het liep aardig maar het moest het toch beter 
kunnen. Vera en Guus, gaven hun ogen en oren goed de kost, 
gingen te rade bij collega’s. De prijs van het ei heeft na de oorlog 

geen gelijke tred gehouden met de andere voedselprijzen en nog 
minder met de ontwikkeling van de inkomens. Ook na de krediet-
crisis is 2008 wisten ze heel zeker “nee, niet groter” maar misschien
wel anders? 
Creativiteit was geboden om de opbrengsten te verhogen. Er werd 
gezocht naar eigen vaste afnemers. Er kwam nog mooier onderdak 
met koude wintertuin, overdekte stal en tweede etage. De produc-
tie van de scharreleieren werd transparant voor de consument. 

Mmmeggies
In 2014 kwam Vera in contact met een buitengewoon actieve 
vrouwengroep de Mmmeggies. Boerinnen bekijken het bedrijf toch 
vaak net vanuit een andere invalshoek dan hun man. Deze vrouwen 
bedachten dat hun kracht ligt in gesprek met de consument. Ze 
ontpopten zich als een buitengewoon creatieve denktank.
Nieuw elan: “We moeten ons laten zien!” 
Vera maakte een mooie website, werd actief op Facebook en op 
Twitter. Een samenwerking tussen Mertz kleinfruit en slagerij 
Pinckaers, leidde tot automaatverkoop in het dorp Sint Geertruid. 
Uiteindelijk resulteerde dat in boer-der-ei-automaat die er nu 
staat:
Altijd open: 24/7. Betalen kan met muntgeld, €5, €10 en €20. 
Met wisselautomaat. Keuze tussen 6 stuks, 10, 20, 30 en 60 stuks. 
Er is een statiegeldsysteem voor de kratjes.

Wit voor bruin
In 2015 werd gekozen voor nog meer welzijn voor de kip en 
meer waardering voor het ei. Bruin maakte plaats voor het witte 
vrije-uitloop ei (net zo gezond). Voorzichtig werd de weg naar een 
noodzakelijke prijsverhoging ingezet. 

Honing en soepkip
In 2020 maakte de opbrengst van de verkoop van soepkippen de 
aanleg van een prachtige bloemenstrook mogelijk alsook een 
strook vrolijke zonnebloemen. Zonder subsidie, gewoon omdat 
het goed voelt! In de wei groeide elk jaar meer klaver. Dat trok 
duidelijk insecten, dus ook bijen en hommels aan. De belangstel-
ling voor imkerij mondde uit in een vruchtbare samenwerking 
met Beeing Pure. Er staat er nu ook nog honing uit eigen wei in de 
automaat! 

Op Facebook en website worden de klanten voorzien van een 
schat aan informatie over het supergezonde ei, over de kip, over 
recepten en nog veel meer! Jaarlijks wordt er samen met de klan-
ten bijgedragen aan goede doelen. Er is aandacht voor educatie op 
basisscholen en er worden rondleidingen georganiseerd. Al met al 
is Mergellandei een sieraad in onze gemeente.

U vindt dit bedrijf:
Keerestraat 3 6251 NJ Eckelrade
06 14500373
info@mergellandei.nl
www.mergellandei.nl


