Wethouder Smitsm
prijst mantelzorgen
ROERMOND
Wethouder Marianne Siniisinans opende zondag een bijeenkomst in het teken van de
Dag van de Mantelzorg in
Break Out in Swalmen. 7ij
prees de tweehonderd aanwezige mantelzorgers. "Jullie zi|n
onmisbaar". Ook vroeg ze aandacht voor de campagne 'Om!
... Naar nieuw samenleven'.

Om! staat voor een niciuMmanier van sariienleven en
werken waarbij iedereen verantwoordelijkheidneemtvoi )i
zichzelf en hun omgeving door
waar mogelijk anderen te helpen en samen te werken. l>igemeente vervult daarin de rol
vanregisseur die faciliteert, stimuleert en de krachten in de
samenleving mobiliseert. Voor
een high tea hadden de mantelzorgers zich aangemeld bij

Wethouder Marianne Smitsmans bezoekt de bijeenkomst van mantelzorgers.

het organiserende Groene mans was lovend over de man- het ook!'waarbij ze doelde op
KruiSjinsamenwerkingmetde telzorgers: "Jullie zéggen niet de zorg voor de partner,
gemeente. Wethouder Smits- alleen'Yes we care', jullie dóen ouders, buren of anderen.
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Op zaterdag 16 november
organiseert 't Paradies in
samenwerking met de Seniorenraad en Wel.kom van 11
uur tot 16 uur een informatiemarkt voor senioren. Diverse
organisaties delen hun kennis,
producten cn dienstverlening,

denk daarbij aan zorgverlenende organisaties, seniorenverenigingen, vervoersbedrijven, WMO-voorzieningen,
financiële dienstverlening. De
markt is ingedeeld in de . thema's: Gezond &: Fit, Vrije tijd,
Wonen & Maatschappij en
Welzijn &c Zorg. De markt

wordt om 11 uur in MFC 't
Paradies
in
Roermond
geopend door wethouder
Smitsmans. Zij gaat laten zien
hoe u ervoor kunt zorgen dat u
jong en fit blijft. De toegang is
gratis. Heeft u passend vervoer
nodig? De BoodschappenPlusBus staat graag voor u klaar.

IA

Ili ^

Op woensdag 27 november
wordt er een ondernemersdag
verzorgd door leerhngen van
de opleiding Ondernemer
Detailhandel MBO 4 van Gilde Opleidingen. Op deze dag
zullen er aspecten voorkomen
over het ondernemerschap en
stadsbestuur. De 4de jaars leerlingen van de opleiding
Ondernemer
Detailhandel
hebben als opdracht gekregen
een Ondernemers dag te organiseren voor de leerlingen van
de opleiding Pre HBO. Het
doel van deze dag is dat de leerlingen een stuk wijzer worden
over hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Locatie is
het gemeentehuis van Roermond. Op deze locatie zal er
een rondleiding gegeven worden en komen er enkele sprekers aan bod. Voor deze dag
zijn er enkele sprekers uitgenodigd uit de omgeving van
Roermond. De lezingen zullen
de volgende punten aansnijden: franchise. City Management, Designer Outlet en
gemeentezaken.

