
Na jaren van plannen maken is het dan bijna zover: de fysiothera-
pie praktijk Mook-Milsbeek zal met de huisartsenpraktijk onder één 
modern dak samen gaan onder de naam ‘Medisch Centrum Mook’. 

Het huidige pand van de fysiotherapie kennen veel Mokenaren nog uit 
de tijd dat het gebruikt werd als consultatiebureau. Zij kwamen hier zelf 
al als kind en/of later weer met hun eigen kinderen. Dat dit pand uit 
de jaren ‘50 nu uit Mook gaat verdwijnen zal even wennen zijn, maar 
velen zullen beamen dat het niet meer aan de eisen van de huidige tijd 
voldoet. 

Wij streven ernaar dat het nieuwe onderkomen de huiselijke sfeer en 
zijn laagdrempeligheid behoudt, terwijl de faciliteiten en het comfort 
passen in deze tijd. De oefenzaal bij de fysiotherapie is een stuk groter 
dan voorheen en er is een buitenruimte waar Coronaproof gesport kan 
worden. Daarbij wordt ons team versterkt door Podotherapie Harold 
Arts. Het hele Medisch Centrum is zoveel als mogelijk ecologisch ge-
bouwd en voorzien van een modern ventilatiesysteem.

Wij hopen u dan ook allen in juni in ons nieuwe pand te verwelkomen.

Fysiotherapie praktijk Mook-Milsbeek

Wanneer de fysiotherapeuten verhuizen naar 
het nieuwe gezondheidscentrum, komt het oude 
‘groene kruisgebouw’ vrij en wordt de grond toe-
gevoegd aan de openbare ruimte om er een ont-
moetingsplek van te maken. Een parkje waar jong 
en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Denk aan: kleine speelelementen, bankjes en een 
jeu-de-boules baan in een groene parkachtige set-
ting. Omringd door een (niet te hoge) haag voor 
de ‘veiligheid’ van kinderen. De uitstraling zal aan-
sluiten op de openbare ruimte in de rest van het 
centrum van Mook. Voordat we met de sloop en 
de aanleg van de ontmoetingsplek gaan beginnen, 
moet eerst nog een vleermuizenonderzoek worden 
afgerond. We hopen het parkje in het voorjaar van 
2022 klaar te hebben. 

Op basis van de ontvangen suggesties en ideeën bij 
de voorbereiding (bijeenkomsten) van de herin-
richting van het Centrum, is er een concept ont-
werp voor het parkje opgesteld. 

Wilt u hierop reageren, dan kunt u - liefst vóór 14 
mei - een e-mail sturen naar:
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Huiselijk 
en comfortabel

Nieuw gezondheidscentrum 
opent binnenkort de deuren

Het gaat goed met de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum 
‘Medisch Centrum Mook’ aan de Koningin Julianastraat in Mook. 
Mooi om te zien!

De verwachting is dat het pand nog vóór de zomer de deuren zal openen.
In het Hart van Mook prijkt dan een modern gezondheidscentrum, 
waar we trots op kunnen zijn. 

We geven in dit artikel graag het woord 
aan de fysiotherapie- en huisartsenprak-
tijk over hun plannen.

En: we nemen u mee in onze plannen voor 
een parkje op de plek waar de fysiothera-
pie nu nog zit. De gemeente wil hier een 
mooie ontmoetingsplek van maken voor 
alle Mokenaren. 

Geertjan Wienhoven,
wethouder Ruimtelijke Ordening

Column Wethouder Wienhoven

Kijk voor meer informatie op www.MOOKENMIDDELAAR.nl

Een grote wens in vervulling
14 jaar na de start van huisartsenpraktijk Mook 
gaat met de bouw van het nieuwe Medisch Cen-
trum Mook een grote wens in vervulling. We 
zien uit naar de extra ruimte en naar de moder-
ne groene voorzieningen waarmee we mensen 
in de toekomst nog beter kunnen ontvangen. De 
gemoedelijkheid en toegankelijkheid die bij een 
dorp horen blijven. 

De samenwerking met de fysiotherapeuten 
Mook-Milsbeek biedt nieuwe mogelijkheden om de 
eerstelijnsgezondheidszorg in Mook te versterken. 

Met Buurtzorg, Baseline voedingsadvies en psycho-
loge Esther Gabeler ziet u in het nieuwe centrum 
vertrouwde gezichten terug. We verwelkomen de 
Apotheek Kroonsteen/Vuursteen die een uitgi� e 
automaat voor medicatie in het nieuwe centrum 
plaatst. Andere nieuwe gezichten zijn eMJe elasti-
sche kousen en mammacare.  

We zien er naar uit om u in het nieuwe pand te ont-
vangen.

Team Medisch Centrum Mook, huisartsen

 Wie kunt u straks vinden 
 in Medisch Centrum Mook:
 • Fysiotherapie praktijk Mook-Milsbeek
 • Medisch Centrum Mook, huisartsen
 • Podotherapie Harold Arts
 • Buurtzorg
 • BaseLine voedingsadvies
 • Psychologe Esther Gabeler
 • Apotheek Kroonsteen/Vuursteen
 • eMJe elastische kousen
 • Mammacare

Nieuw parkje om elkaar te ontmoeten


