
Beste leerlingen,

De nieuwe gemeente Land van Cuijk bestaat uit 32 dorpen en 1 stad. Kennen
jullie ze allemaal? Jullie wonen (zeer waarschijnlijk) in één van de dorpen (of de
stad). Probeer ze maar eens op te noemen. Weet je ook nog in welke van de
vijf gemeentes je tot L januari van dit jaar woonde? Die vijf gemeentes vormen
nu de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een hele grote gemeente. Op de fiets
ben je weleven onderwegl

Een nieuwe gemeente start altijd met een waarnemend burgemeester. De
nieuwe gemeenteraad is nu op zoek naar een burgemeester die uiteindelijk
door Koning Willem-Alexander wordt benoemd. Maar wat voor persoon moet
de nieuwe burgemeester zijn? We willen jullie vragen om mee te denken en
mee te kleuren.

Daarom hebben wij iets leuks voor jullie bedacht. We hebben een kleurplaat
gemaakt waarop jij mag tekenen, schilderen, schrijven, knutselen om te laten
zien hoe jij vindt dat onze burgemeester eruit moet zien.

Wij zijn benieuwd hoe jullie vinden dat de nieuwe burgemeester eruit moet
gaan zien, maar ook waar hij of zij goed in moet zijn. Ook zou het kunnen dat jij
vindt dat de burgemeester ergens meer aandacht aan moet geven, zoals een
fijne speeltuin of trapveldje in jouw buurt.

Een geheime commissie uit de gemeenteraad bekijkt waaraan de
burgemeester allemaal moet voldoen. Wat jullie kleuren, tekenen en
opschrijven is heel belangrijk. Want we willen natuurlijk samen de beste
burgemeester voor het Land van Cuijk.

Jullie werk wordt beloondl Voor de acht mooiste kleurplaten (voor ieder
leerjaar één) is er een prijs te winnen. Een kaartje voor de dierentuin in
Overloon. Dat is niet per school maar voor alle scholen samen in het Land van
Cuijk. Maar wat is er nu nog leuker dan een dagje dierentuin in Overloon? Met
je hele klas op stap gaan! Uit de 8 winnaars van een kaartje voor de dierentuin
trekken we één winnaar die 'burgemeestersklas 2022' wordï. Jullie gaan met
de hele klas op stapl Een dagje uit naar keuze ter waarde van € 350,-.
Misschien wel samen naarZooParc Overloon of iets anders leuks in het Land
van Cuijk. Dat bepaalt de school! Er is maar één voorwaarde. Een uitstapje in
onze eigen gemeente. Want er zijn hier heel veel mooie en leuke dingen te
beleven. De winnaars maken we 17 meibekendl
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Behandeld door

Claire Martens

Onderwerp

Kleurplatenactie
nieuwe burgemeester

Bezoekodres
Louis Jonsenplein 1

5431 BV Cuijk

Postbus 7

53óO AA Grove
T 0485 854 000
londvoncuijk.nl



l-r

\írt
Waar inleveren?
Het inleveren kan bij de balie van het gemeentehuis in Cuijk of via de

brievenbussen van de gemeentehuizen in Cuijk en Grave. Mocht dit niet

lukken, dan mogen de kleurplaten ook per post verstuurd worden naar:

Gemeente Land van Cuijk, Antwoordnummer 10018, 5360 VB Grave. Wanneer

Jullle leerkraclrt lrel. gued vinclt, rttag je de kleurplaat ook inleveren op school.

Ze kunnen dan via hetzelfde antwoordnummer worden verstuurd of worden

ingeleverd in Cuijk.

Wanneer inleveren?
Jullie kunstwerken ontvangen we graag uiterlijk 22 april

Wij zijn heel benieuwd wat jullie er voor creatieve en mooie kleurplaten van

gaan maken. Nog nieuwsgieriger zijn we naar hoe jullie vinden dat de nieuwe

burgemeester eruit moet zien.

Met vriendelijke groet,

Griffie gemeente Land van Cuijk

Claire Martens
Com municatie- en pa rticipatieadviseur
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