GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Valpreventie
Bij voldoende deelnemers start op 22
januari de cursus Vallen Verleden Tijd.
De cursus is een valpreventie-programma voor gezonde ouderen, waarvan
wetenschappelijk is aangetoond dat
het effectief is. Het aantal valincidenten bij ouderen neemt met 46 procent
af na deelname aan deze training.
Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te
hebben en minder bang te zijn om te
vallen. De cursus bestaat uit 10 lessen. Deze vinden plaats op dinsdagen
van 15.30 tot 17.00 uur in sporthal De
Bengele. Voorafgaand aan de cursus
vindt waar nodig, een valrisico-analyse
plaats. Op basis van deze analyse
worden individuele aandachtspunten
vastgesteld.

Het Zilveren Prokkelteam van vorig jaar kijkt nog met veel plezier terug op de activiteit.

Prokkelen doen we samen!
Netwerkbijeenkomst prokkelweek in Nederweert
Op 24 januari vindt in Nederweert de
jaarlijkse prokkelnetwerkbijeenkomst
plaats voor de provincie Limburg.
Een prokkel is een ontmoeting tussen
iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Deze prikkelende ontmoetingen bevorderen de
integratie en participatie van mensen
met een verstandelijke beperking. Wethouder Cuijpers (o.a. sociale domein)
is verheugd dat Nederweert gastgemeente is. “Ik hoop dat veel mensen
zich opgeven voor de bijeenkomst. Het
wordt sowieso een inspirerende dag.”
Netwerkbijeenkomst
Jaarlijks is er een prokkelweek. Een
week, bedoeld als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. In alle provincies van Nederland vindt in aanloop
naar die week een netwerkbijeenkomst
plaats. Voor de regio Limburg is dat op
24 januari 2019 om 15.00 uur in het gemeentehuis van Nederweert. Tijdens die
bijeenkomst kan iedereen zich laten inspireren door andere prokkelaars en zo
ontdekken wat je met prokkelen kunt
doen. Dit jaar staan de bijeenkomsten
vooral in het teken van samenwerken
en netwerken op lokaal niveau.
Bakken, knippen en plakken
Vorig jaar won eettafel ‘Ontmoeten
doet Groeten’ met het initiatief ‘Bak-

ken, knippen en plakken’ een zilveren
prokkel. Deze activiteit is in samenwerking met het Rick (Regionaal Instituut
Cultuur- en Kunsteducatie), Dörpsoverlek Ni-jwieërt, PSW en de gemeente
Nederweert gerealiseerd. Er vond een
feestavond plaats waarbij de deelnemers
aan de slag gingen met het maken van
placemats. In heel Nederland waren er
zo’n 400 prokkels. Hiervan waren er 14
genomineerd, verdeeld over drie categorieën: Prokkelen in de Samenleving,
Mensenrechten Prokkel en Innovatief.
Wat waren de ervaringen?
Door de activiteit ‘Bakken, knippen en
plakken’ namen meer mensen met een
verstandelijke beperking deel aan de
eettafel dan gebruikelijk. “Ik zat bij
ze aan de tafel en zag ze genieten”,
aldus Mia Smeets die de eettafel vaker
bezoekt. Gerda Tesink vrijwilliger van de
eettafel vertelt dat bijna iedereen mee
deed aan de activiteit. “De feestavond
was ontzettend gezellig, er hing een
hele fijne sfeer.” Coby Kok neemt wekelijks deel aan de eettafel. Zij vond het
een bijzondere ervaring. Door samen te
werken en maar gewoon aan de slag te
gaan werd ze enthousiast. “In korte tijd
lag er een hele mooie placemat.” “We
kijken nog altijd met veel plezier naar de
placemats”, aldus de vrijwilligers en de
deelnemers van de eettafel.

Vraag? Stuur ons een Whatsappje of een chatbericht
Hebt u een vraag voor ons? Dan kunt u
die ook stellen via WhatsApp of Facebook! Zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 uur krijgt u antwoord.

proberen zo snel mogelijk en uiterlijk
binnen 4 uur uw bericht te beantwoorden. Hebben we meer tijd nodig, dan
laten we u dat weten.

WhatsApp
Vanaf begin december beantwoorden
wij ook vragen via WhatsApp! Voeg
telefoonnummer 06-28448431 toe
aan uw contactpersonen en kies vanuit WhatsApp dit contact om ons een
bericht te sturen. Het is niet mogelijk om
naar dit nummer te bellen of een sms te
sturen.

Uw privacy
Social media en online middelen lenen
zich prima voor verschillende soorten
vragen. Privacygevoelige informatie
delen we niet via deze kanalen. Denk
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens
of een burgerservicenummer. Daarom
beantwoorden we via WhatsApp en
Facebook geen vragen waar privacygevoelige informatie voor nodig is. In dat
geval vragen we u om op een andere
manier contact met ons op te nemen.

Facebook
Ook via Facebook hebben we graag contact met u. Via facebook.com/gemeentenederweert publiceren we geregeld
wetenswaardigheden en nieuwtjes. En
met een privébericht kunt u ook via dit
kanaal een vraag aan ons stellen.
Zo werkt het
We beantwoorden WhatsApp en
Facebook-vragen op maandag t/m
donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur en
op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur. We

Geen vertrouwelijke gegevens
Deelt u zelf ook geen vertrouwelijke gegevens zoals uw burgerservicenummer
via WhatsApp of Facebook. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het
doel waarvoor u ze heeft gegeven en
in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevens Bescherming
(AVG). De gesprekken bewaren we één
jaar.

Voor wie en wat kun je doen?
Iedereen kan meedoen en het kan
overal plaatsvinden. Prokkelen kan een
ontmoeting zijn tussen twee mensen
maar ook tussen meerdere mensen en/
of in groepsverband. Activiteiten samen
met organisaties, buurten, bedrijven,
zorginstellingen, woningcorporaties,
brandweer e.d. Veel is mogelijk, van
een wandeltocht tot een Mega Prokkel
waarbij meerdere organisaties, vrijwilligers en deelnemers samenwerken. Vorig
jaar ging de Gouden prokkel in de categorie Samenleving bijvoorbeeld naar de
Mega Prokkel in Pijnacker. Dat was een
activiteit waarbij politie, brandweer, gemeente en lokale ondernemers samenwerkten. Maar ook kleine initiatieven
maken het verschil. Door iets samen te
doen, leer je elkaar beter kennen.
Inspiratie opdoen?
Ook enthousiast geraakt? En wil jij,
jouw organisatie of bedrijf hierin iets
betekenen. Laat je dan inspireren en
kom op 24 januari naar het gemeentehuis in Nederweert. De bijeenkomst
vindt plaats in de Raadzaal van 15.00
tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.
Aanmelden via www.prokkel.nl/aanmelden. Meer informatie? Neem dan
contact op met Karin van Diesen, via
info@nederweert.nl of kijk op www.
prokkel.nl.

Duurzaamheid
De energiecoöperatie, scholen, bedrijven, de Boeren van Nederweert en
nog veel meer mensen en instellingen
werkten mee aan de eerste duurzaamheidskrant. We ontvingen veel positieve reacties over de krant. De krant
niet gelezen of niet ontvangen? Er zijn
gratis exemplaren af te halen in het
gemeentehuis.
Duurzaamheidskrant
“We vinden het belangrijk dat we onze
inwoners kunnen laten zien welke initiatieven er allemaal zijn op het gebied
van duurzaamheid”, aldus wethouder
Voss.

De cursus wordt gegeven door FysioFitnessNederweert, Jouwfysio Weert
en Susanne Maas/Iris Kunnen Praktijk
voor Ergotherapie. De kosten bedragen €195,-. Verschillende zorgverzekeraars verstrekken vanuit aanvullende
verzekeringen een eenmalige vergoeding voor een cursus valpreventie. We
ondersteunen dit initiatief en hopen
dat de cursus “Vallen Verleden Tijd” op
termijn leidt tot minder valongevallen
binnen de gemeente. Meer weten, tel
0495-625 657 of info@fysiofitnessnederweert.nl.

Donderdag 10 januari 2019
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl
Twitter.com/GemNederweert
Facebook.com/gemeentenederweert
06-28448431
De openingstijden staan op onze website.
Mogelijkheden voor het inzien van de officiële
bekendmakingen.
Website
Op onze website www.nederweert.nl staan
de bekendmakingen onder Bestuur &
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert,
ontvangt u direct de meest recente lokale,
maar ook regionale en landelijke bekendmakingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig.
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen
u wilt ontvangen.
Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet,
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de
computer in de publiekshal van het gemeentehuis. Is dit voor u vanwege een fysieke beperking niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen.
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum,
tel. 0495 - 677111.

Gemeentecomplimenten en de beste wensen

Vlnr: Burgemeester Evers, het bestuur van Eindse Boys, commandant Henk Stals en Hans en Tineke Hofstede.
Foto: Nederweert24

“Dames en heren, dit is niet mijn laatste
nieuwjaarsbijeenkomst in Nederweert.
Natuurlijk, volgend jaar spreekt iemand
anders u toe. Na meer dan 12 jaar mag
dat ook wel. Maar “es god bleef” zo zeggen ze in Zuid-Limburg, kies ik volgend
jaar zeker uw kant...van dit spreekgestoelte.” Het waren woorden van
burgemeester Evers tijdens een drukke,
gezellige én warme nieuwjaarsreceptie
in de raadzaal van het gemeentehuis.
In zijn jaarlijkse nieuwjaartoespraak
stond burgemeester Evers onder meer stil
bij de komst van een nieuw college en
een grotendeels vernieuwde raad. “Het is
mooi om te zien dat acht maanden na de
verkiezingen het inhoudelijk geen radicale omwenteling bleek te zijn. Natuurlijk
andere accenten, een nieuwe flow maar
toch ook -gelukkig- voortbordurend op
het stevige fundament van jarenlange
Nederweerter gemeentepolitiek.”
75 jaar vrijheid
De burgemeester stond ook stil bij een
aantal grote belangrijke dossiers waar
het afgelopen jaar besluiten over zijn
genomen en hij blikte vooruit op een
belangrijk thema, vrijheid. “Dit jaar is
het 75 jaar geleden dat Nederweert is
bevrijd. Een burgercomité onder leiding
van Peter Stultiens is doende met het
organiseren van activiteiten die ook het
belang en het besef van vrijheid onder de
aandacht brengt van de jeugd. Het doet
me deugd dat de jonge raadsleden daar
een rol in willen vervullen.”
Gemeentecomplimenten
Na de nieuwjaartoespraak was het tijd
voor de uitreiking van de Gemeentecomplimenten. Het is inmiddels de zevende
keer dat deze gemeentelijke onderscheiding tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt
uitgereikt. Volgend jaar komt daar een

nieuwe onderscheiding bij, een ‘jongere
lintje. U leest er binnenkort meer over.
Hof van Schoor
Het Gemeentecompliment in de categorie ‘Ondernemend Nederweert’ was voor
Theeschenkerij Hof van Schoor. Hof van
Schoor was het eerste theehuis in onze
gemeente. Tineke en Hans Hofstede waren pioniers toen zij vele jaren geleden
in Schoor begonnen. Het zijn positief
ingestelde en gastvrije ondernemers die
ook maatschappelijk betrokken zijn. Zo
bieden ze kansen aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Brandweer post Nederweert
Het Gemeentecompliment ‘Sociaal
Nederweert’ is voor de Brandweer, post
Nederweert. Sinds jaar en dag beschikt
Nederweert over goed opgeleide en
betrokken vrijwilligers die verbonden
zijn met de gemeenschap. Mannen en
vrouwen die dag en nacht in weer en
wind voor de gemeenschap klaarstaan.
Soms in gevaarlijke omstandigheden.
Vooral het afgelopen jaar werd door de
vele natuurbranden op hen een groot
beroep gedaan.
Eindse Boys
Het Gemeentecompliment ‘Sportief Nederweert’ ging naar RKVV Eindse Boys.
De club viert dit jaar haar 60-jarig jubileum en kenmerkt zich door een grote
mate van zelfwerkzaamheid en betrokken leden. Jaarlijks organiseert de
club samen met VSN een voetbalweek
waaraan zo’n 250 kinderen deelnemen.
Sinds 1982 loopt er een uitwisseling met
het Duitse TuS Ahrbach.
Foto’s van de receptie, de uitreiking van
de Gemeentecomplimenten en de volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak
vindt u op www.nederweert.nl.

