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Corona-Virus stroom uit Virneburg
2020-07-14

Beste Virneburgers
Om de coronapandemie in te dammen, moesten al onze openbare voorzieningen worden gesloten. De gemeenschapsruimte en het
toevluchtsoord kunnen opnieuw worden gebruikt als de huidige Rijnlandse coronaregels en hygiënevoorschriften in acht worden genomen.
Ik wil met name ook wijzen op de verplichting om de contactgegevens te registreren.
Als u vragen of huurverzoeken heeft met betrekking tot de gemeenschapsruimte, neem dan direct contact met mij op via 02656/560, of als u
vragen heeft met betrekking tot het opvanghuis, neem dan contact op met onze opvanghuisdirecteur Peter Bernhauser via 02656/8305.
Blijf gezond.
Torsten Zilles, burgemeester

Nieuws van 2020-05-04, 2020-05-08 en 2020-06-03 vindt u alleen in het Duits.
2020-04-17:

Lieve Virneburgers,
Volgens de huidige informatie is het verbod op persoonlijk contact verlengd tot 03.05.2020 na een akkoord tussen de federale regering en
de minister-presidenten.
Dit betekent voor onze stad natuurlijk nog steeds geen gebeurtenissen in de zaal of het opvanghuis. Ook de speeltuin en natuurlijk onze
kinderopvang zijn nog steeds gesloten.
Bovendien zijn grote evenementen verboden tot 31.08 uur.
Het is echter nog onduidelijk wat hier allemaal onder deze term valt. Dit zal de komende dagen door de staatsregering worden geregeld.
Zodra er meer informatie is, zal ik die natuurlijk publiceren.
Het is positief dat de maatregelen werken. Daarom wil ik iedereen vragen om ze zeer serieus te blijven nemen, ook al missen we allemaal
onze vrijheden.
Maar het dient het hoogste goed dat we hebben, onze gezondheid en ik ben er zeker van dat er andere, normale tijden zullen zijn waarin
nauw contact en samen werken en vieren weer mogelijk zal zijn.
Tot die tijd blijft iedereen gezond.
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met me op.
Torsten Zilles, burgemeester

2020-04-07:

Beste Virneburgers
Aangezien gezondheid nog steeds het hoogste goed is dat we hebben, is het belangrijk om de contacten te beperken tot het absoluut
noodzakelijke.
Om deze reden hebben we besloten om de traditionele meiboomoprichting en het meiboomfeest dit jaar te annuleren.

Ik reken op uw begrip, in combinatie met de hoop dat dergelijke vieringen binnen afzienbare tijd weer mogelijk zullen zijn.
Blijf gezond.
Torsten Zilles, burgemeester

2020-04-03:

Lieve senioren,
Als het niet mogelijk is om de levering in de huidige moeilijke tijd te verzekeren via familie of vrienden, aarzel dan niet om contact met ons op
te nemen. Dit geldt natuurlijk in principe en niet alleen in geval van quarantaine.
U kunt altijd rechtstreeks contact met mij opnemen op 02656/560 of 0170/8528772 . Er waren ook enkele van de moderatoren van het dorp
die me in het algemeen wilden steunen en vanwege de huidige situatie hebben sommige van hen contact met me opgenomen om te helpen
met winkeluitstapjes in geval van nood.
Ook over de gemeente van de vereniging zou iets te organiseren zijn. Ik wil graag iedereen bedanken die bij voorbaat zijn of haar hulp heeft
aangeboden.
Ik wens ons allemaal het beste en veel gezondheid.
Torsten Zilles, burgemeester

2020-03-21:

Beste medeburgers,
Als gevolg van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus vinden de volgende gebeurtenissen niet meer plaats:
19.3. bijeenkomst van de dorpsgemeenschap
28.3 Schone landschapsactie

Bovendien zijn alle openbare voorzieningen in de gemeenschap gesloten tot eind april. Dit omvat
de gemeenschapszaal (dit omvat alle activiteiten zoals dansen, gymnastiek, privé-evenementen in de zaal enz.)
de jeugdruimte
der Spielplatz
het toevluchtsoord van Bornsdell
Het broodjesinitiatief is nog steeds actief en de eieren van gelukkige kippen worden ook voortgezet, waarbij de aanbevolen veiligheidsen afstandsregels in acht worden genomen.
Als iemand in quarantaine is of iemand is geïnfecteerd en er is geen mogelijkheid om het probleem op te lossen via familie en
vrienden, neem dan direct contact met mij op, we zullen een oplossing vinden in het dorp en samen met de VG.
Meer informatie volgt op het prikbord, in de nieuwsbrief of op onze website hier.
De meest recente informatie is ook altijd beschikbaar op de website van het districtsbestuur www.kvmyk.de [1] en ook van het
gemeentebestuur van de vereniging op www.vordereifel.de [2].
Speciale informatie voor onze stad in dit verband is ook te vinden op www.virneburg-eifel.de [3].
Blijf gezond!!!!!
Torsten Zilles, burgemeester
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