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NIEUWSBRIEF 9 november  

 

Gemeente gaat energiearmoede tegen 
Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds meer gezinnen in de gemeente Land 

van Cuijk te maken met financiële problemen. Het Rijk heeft maatregelen 

aangekondigd, die vanaf 2023 van kracht worden. Gemeente Land van Cuijk richt 

begin november een noodfonds energiearmoede op voor de ondersteuning van 

inwoners en de ondersteuning van verenigingen en accommodaties. Dit noodfonds 

moet vooral op de korte termijn meer lucht geven als er financiële problemen spelen.  

Heeft u als inwoner van gemeente Land van Cuijk vragen hierover? Neem dan 

contact op met de frontoffice van het Sociaal Domein op (0485) 85 44 44 of per mail 

inkomensondersteuning@landvancuijk.nl. Op de website 

www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen staat alle informatie op een rijtje.   

 

mailto:inkomensondersteuning@landvancuijk.nl
http://www.gemeentelandvancuijk.nl/
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen
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STORM webinar voor ouders 
Op onze onderwijsinstelling loopt het STORM programma. Dit staat voor Strong 

Teens and Resilient Minds en is een aanpak waarbij veel onderwijs- en 

zorginstellingen samenwerken aan het verbeteren van de mentale gezondheid van 

jongeren. 

Om ook u als ouder/verzorger te informeren over STORM en wat u zelf kunt doen 

rondom de mentale gezondheid van uw kind, organiseren collega’s van STORM een 

webinar over dit thema.  

 

De webinar wordt gegeven op donderdag 24 november 2022 van 19:30 tot 21:00. 

Deelname is kosteloos en vrijblijvend. Kijk voor meer informatie en voor aanmelding 

in de bijgevoegde flyer. In de flyer is een aanmeldbutton te vinden.  

Aanmelden kan ook via: https://live.sommedia.nl/storm 

 

Uitnodiging thema-avond Check It Out 17 november 2022 (herhaald 

bericht) 

Check It Out is een interactieve ouderavond met boeiende informatie en herkenbare 
ouder-kind sketches door acteurs van Helder Theater. Deze avond wordt met 
medewerking van kinderarts Harmen Haanstra van het Maasziekenhuis Boxmeer en 
preventiewerkers van Novadic-Kentron georganiseerd. Zie bijlage voor aanmelding 
en meer informatie.   
 
 

 

 

Link naar jaaragenda: 
 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

https://live.sommedia.nl/storm
https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

