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samen groots, samen doen!

Het college bezocht de nieuwe burgemeester eerder al. Maak ook kennis met haar tijdens de kermis. Foto: Nederweert24

'Smaakvolle praat' op de kermis
Maak kennis met onze nieuwe burgemeester, Birgit Op de Laak
Birgit Op de Laak wordt maandag 19
augustus in het gemeentehuis geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van
Nederweert. Tijdens de kermisdagen in
de kern Nederweert (van 23 t/m 27 aug)
kan iedereen al kennis met haar maken.
De 57-jarige Birgit Op de Laak volgt
Henk Evers op, die op 1 augustus met
pensioen ging. De toekomstige burgemeester van Nederweert laat weten snel
kennis te willen maken met inwoners.
De kermis in Nederweert, die een paar
dagen na haar installatie van start gaat,
is een mooi moment om elkaar voor het
eerst te ontmoeten.
Za 24 aug Officiële opening
De kermis gaat op vrijdag van start,
maar de officiële opening is op zaterdag 24 augustus om 14.00 uur bij
de autoscooter op het kermisterrein.
Wethouder Koolen verricht, in aanwezigheid van burgemeester Op de Laak,

het openingswoord. Daarna maakt
het gezelschap een rondgang over de
kermis. Het gezelschap eindigt op het
horecaplein. U bent van harte welkom
om hierbij aan te sluiten.
Zo 25 en ma 26 aug. Smaakvolle
praat
Op kermiszondag en -maandag staat
de nieuwe burgemeester van 16.00 tot
17.00 uur bij de oliebollenkraam op de
kermis. Zij nodigt u van harte uit voor
een ‘smaakvol’ praatje.
Ma 26 aug. Tukking & Talking
Maakt u liever kennis met haar buiten
het kermisgedruis? Schrijft u zich dan
in voor Tukking & Talking en maak
een rondje door Nederweert met onze
burgemeester in een Tuk Tuk. De 10
minuten durende ritten lenen zich
uitstekend voor een één-op-één kennismaking met burgemeester Op de Laak.
De ritten vinden plaats tussen 17.00 en

20.00 uur. We starten telkens vanaf het
Raadhuisplein.
Aanmelden
Wilt u op deze informele en leuke
manier kennismaken met burgemeester
Op de Laak? Stuur dan uiterlijk dinsdag
20 augustus een mailtje naar bestuurssecretariaat@nederweert.nl. Na opgave informeren we u over het exacte
startpunt en het tijdstip waarop u bent
ingedeeld.
Di 27 aug. Prikkelarme kermis
Op dinsdag 27 opent wethouder
Cuijpers om 13.00 uur de prikkelarme
kermis op het Raadhuisplein. Deze middag is speciaal voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met fel licht
en harde muziek. Na de opening maakt
onze nieuwe burgemeester, samen met
wethouder Cuijpers een rondgang over
de prikkelarme kermis. Wilt u meelopen? Sluit aan en loop gezellig mee.

Burgernet breidt uit met foto-optie
Het kan zomaar zijn dat u bij een
volgende melding van het opsporingsnetwerk Burgernet een foto krijgt
toegezonden. De Burgernet-app is
namelijk verbeterd. Een van de nieuwe
mogelijkheden is het gebruik van beeld.
De meldkamer kan een foto meesturen
met het Burgernetbericht en deelnemers kunnen via de app tijdens de actie
nu ook foto’s sturen naar de meldkamer.
Delen
Het opsporingssysteem Burgernet is al
weer tien jaar oud en onlangs vervangen door een eigentijdse versie. Naast
het gebruik van beeldmateriaal, kan
de Burgernetapp de GPS-locatie van de
smartphone gebruiken om berichten
te sturen over incidenten in de omgeving van waar de telefoon zich bevindt.

Daarnaast kunnen oproepen meteen
gedeeld worden via social media, ook
met WhatsAppgroepen. Reageren op
een oproep kan direct via de ‘bel politie’-knop.
Meer kanalen
Deelnemen kon al via de Burgernetapp, via Twitter en sms- of spraakberichten. Maar vanaf nu kan dit
zelfs ook via Facebook Messenger.
Burgernetoproepen kunnen voortaan
worden getoond op matrixborden en
lichtkranten, bijvoorbeeld in openbare
ruimtes en in de bus of de tram. Het
betreft hier alleen vermissingen. Zo
kunnen nog meer mensen mee helpen
zoeken.
Gemeenten en Politie verwachten met
het vernieuwde Burgernet nog vaker
heterdaadacties succesvol op te kunnen

lossen en vermiste personen nog sneller
terug te vinden.

Samen tegen
eenzaamheid!

Donderdag 8 augustus 2019

Van dinsdag 1 oktober tot en met dinsdag 8 oktober 2019 vindt de Week van
de eenzaamheid plaats. De hele week
worden er in het land diverse activiteiten gepland rondom dit thema. Ook in
Nederweert doen we mee. Nieuwe ontmoetingen en mee kunnen doen staan
centraal. Daarnaast is er aandacht voor
het gevoel (soms) alleen of eenzaam te
zijn.
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Programmaboekje
In een programmaboek brengen we activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen
ontmoeten en gezellig samen kunnen
zijn voor het voetlicht. Enkele voorbeelden van activiteiten: met opa en oma
naar buiten in de Groote Peel, Muziek
in het Park, uit de Picknickmand, in park
de Heerlijkheid, de Dag van de Ouderen
in Nederweert-Eind en de vlinderwandeling van 1,3 km vanuit Zorgcentrum St.
Joseph naar de prachtige beleeftuin van
Bosserhof. Kortom, heel veel activiteiten.
Binnenkort meer nieuws over de Week
van de Eenzaamheid.
Meld uw activiteit aan!
We nodigen inwoners, vrijwilligers en
organisaties uit om hun activiteiten aan
te melden. Organiseert u in die week
een leuke en vooral gezellige activiteit
waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten en elkaar beter kunnen leren
kennen? Laat het ons weten en meld uw
activiteit aan bij onze regisseur leefbaarheid Joey van Beers! Dat kan tot en
met 4 september. Stuur een mail naar
j.vanbeers@nederweert.nl of bel hem via
tel. 06-11249857.

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

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.

Meer informatie
Meer informatie over de landelijke campagne vindt u op www.eentegeneenzaamheid.nl. Hier vindt u o.a. informatie
over hoe u eenzaamheid kunt herkennen en hoe u iemand kunt helpen.

Simone Sijm exposeert op Kunstmuur
Simone Sijm houdt van kunst maken.
Door het maken van kunst zet ze haar
gevoelens en emoties op papier. Ze
noemt zichzelf het meisje dat niet
opvalt in de menigte, maar toch graag
denkt dat ze niet is zoals iedereen. Op
dit moment exposeert ze op de Kunstmuur bij het Gezondheidscentrum aan
de Loverstraat. Neem eens een kijkje.

Burgernet
Burgernet werkt heel eenvoudig. Deelnemers ontvangen een oproep om mee
te zoeken naar een persoon of voertuig
in hun omgeving. Vaak gaat het om een
vermissing, diefstal of een overval. Als
mensen iets zien, bellen ze rechtstreeks
met de meldkamer en kan de politie
direct verder met de tip. Al meer dan 2,4
miljoen mensen doen mee. U ook?

Veel idolen
Simone is helemaal weg van muziek,
films en tv-shows en heeft veel idolen.
Als ze iets of iemand leuk vindt dan
moet daar veel voor wijken. Ze is een
grote fangirl. Dat komt terug in haar
werken. Door sommige wordt dat wel
eens gezien als obsessief. Zelf geeft
ze de voorkeur aan het woord gepassioneerd. Ze denkt dat mensen die
haar niet goed kennen haar verlegen,
gereserveerd en stil vinden.

Deelnemen
Deelnemen kan eenvoudig door middel
van de gratis Burgernetapp. U hoeft
zich hier niet voor aan te melden. Uw
locatiegegevens worden verder nergens voor gebruikt en worden ook niet
bijgehouden.

Emoties op papier
Haar familie omschrijft haar als enthousiast, lief, op een grappige manier “raar”, sympathiek en een beetje
chaotisch. Het meest prominente
kenmerk van iemands gezicht. Dat gecombineerd met haar fangirl-gevoelens

bracht haar er toe om vooral portretten
te tekenen.
Oproep kunstenaars
Kunstenaars uit de gemeente Nederweert die interesse hebben om in de
toekomst hun werken te exposeren op
de Kunstmuur, kunnen daarvoor contact
opnemen met Fysio- en Manuele therapie Seuren via 0495-634506 of info@
fysionederweert.nl.
De expositie van Simone Sijm is nog tot
24 september 2019 te bezichtigen bij de
Kunstmuur.

Simone Sijm aan het werk aan een van haar
portretten. Foto: Simone Sijm Art

