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Dr. Sjraar Grubben is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen heeft, uit 
naam van Koning Willem-Alexander, een Ko-
ninklijke Onderscheiding uitgereikt Dr. G.J.H. 
(Sjraar) Grubben (1938) uit Molenhoek. De 
uitreiking vond plaats onder belangstelling 
van familie en vrienden op dinsdag 26 april jl. 
tijdens de landelijke dag van de Koninklijke 
decoraties (ook wel lintjesdag) in ’t Zwaan-
tje. De heer Grubben is voor al zijn maat-
schappelijke verdiensten benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Als boerenzoon uit het Limburgse Maasbree 
ging de heer Grubben na de middelbare 
school in Wageningen studeren aan wat nu de 
naam draagt van de Universiteit Wageningen. 
Hij heeft zich vervolgens in zijn werkzame 
leven, vanaf het afstuderen in 1964 tot aan 
zijn pensionering in 1999, met overgave en 
groot idealisme ingezet voor maar één doel: 
de stimulering van de groenteteelt in de tropen 
en de verbetering van beschikbaarheid van 
groenten voor de groeiende wereldbevolking. 

Ideaal voortgezet na pensionering
Burgemeester Gradisen memoreerde dat de 
heer Grubben na zijn pensionering het werk 
aan zijn ideaal in feite heeft voortgezet. 
Dit door middel van een intensieve samen-
werking met zaadveredelingsbedrijf East-
West Seed, dat via joint ventures in ver-
schillende Zuidoost Aziatische landen en 
inmiddels ook in tropisch Afrika bedrijven 
heeft opgericht om goed en betaalbaar zaai-
zaad en plantgoed binnen het bereik van lo-
kale groentetelers te brengen. 

Werk van grote betekenis
Zijn werk is van grote betekenis. Zo heeft 
de heer Grubben tot 2021 een actieve en 
adviserende rol gespeeld bij de training van 
jonge Afrikanen in het veredelingswerk van 
Afrikaanse groentesoorten. Dit alles heeft 
veel betekend voor de economische groei en 
de kennis van de tropische groentesector in 
Azië en Afrika. Tot op de dag van vandaag is 
hij persoonlijk adviseur, raadgever en spar-
ringpartner van de honorair voorzitter en van 
het East-West Afrika-team in West-Afrika en 
reist hiervoor de wereld rond. 

PROSEA-encyclopedie
Hij heeft verder in 1993 een zeer belang-
rijke bijdrage geleverd aan twee delen van 

de 24-delige zogenaamde PROSEA-encyclo-
pedie. Dit project werd opgevolgd door een 
soortgelijk, maar nog ambitieuzer project 
voor tropisch Afrika: PROTA (Plant Resour-
ces of Tropical Africa). Voor PROTA 2 nam 
hij met verve de wetenschappelijke verant-
woordelijkheid op zich en tijdens de First 
PROTA International Workshop in Nairobi 
kon hij een goede vooruitgang rapporte-
ren. PROTA 2 is het best verkochte/meest 
verspreide deel in de PROTA-serie van negen 
titels vanwege de kwaliteit van de informatie 
en het groeiende belang van de groenteteelt 
in Afrika. Met hulp van de ondersteunings-
programma’s van het CTA (Technical Cen-
tre for Agricultural and Rural Cooperation) is 
deze  “bijbel” van de Afrikaanse groenteteelt 
op grote schaal in Afrika verspreid (2500 
Engelse en 1500 Franse boeken en ook nog 
eens 1750 2-talige cd’s). Die informatie is 
tevens online beschikbaar en wordt zo’n half 
miljoen keer per jaar geconsulteerd. 

Ook op andere terreinen actief
Ook op andere terreinen is de heer Grub-
ben actief geweest en gebleven. Die ande-
re activiteiten laten ook zijn veelzijdigheid 
zien. Zo was hij van 2002 tot 2011 vrijwilli-
ger voor activerend huisbezoek en lid van de 
programmacommissie van de afdeling Bus-
sum-Naarden van het Humanistisch Ver-
bond. Na zijn verhuizing naar Molenhoek was 
hij van 2011 tot 2015 actief bij de afdeling 
Nijmegen van het Humanistisch Verbond. 
Hij deed daar voornamelijk de schuldhulp-
verlening van drugsverslaafden en ex-gede-
tineerden. Tevens richtte hij hier in 2016 
een gespreksgroep op en benaderde hiervoor 
leden die in de regio ten zuiden van Nijme-
gen woonden. Deze groep komt tot op heden 
elke twee maanden bijeen en dan worden 
o.a. boeken besproken, wordt de actualiteit 
doorgesproken en wat de impact daarvan is 
op ons dagelijkse leven. 

Natuur- en milieugroep Animo
Zo lang als hij in Molenhoek woont, is de 
heer Grubben een actief lid van de lokale na-
tuur- en milieugroep Animo. In 2014 heeft 
Animo, op zijn initiatief een schooltuinpro-
ject ingediend bij de plaatselijke ideeënwed-
strijd van de Dorpsraad Molenhoek. Dit werd 
bekroond met de eerste prijs en in maart 
2015 is de schooltuin daadwerkelijk gestart. 

Opzet van schooltuinen in de Filipijnen
Door de heer Groot van East-West Seed is 
hij gevraagd mee te denken over het opzet-
ten van schooltuinen in de Filipijnen. En in 
2019 werd de eerste landelijke schoolmoes-
tuinconferentie georganiseerd. Alle stake-
holders waren het erover eens dat er een 
landelijk platform schoolmoestuinen moest 
komen waar alle essentiële informatie te vin-
den is, inclusief informatie over kwalitatief 
goed zaai- en pootgoed. De heer Grubben is 
daarbij een belangrijke verbindende factor. 
Hij heeft in feite aan de basis gestaan van dit 
platform schooltuinen, dat nu in de maak is. 

Dorpsraad Molenhoek en de Algemene Hulp-
dienst Mook en Middelaar
In Molenhoek is de heer Grubben ver-
der sinds 2014 tot heden actief als lid en 
vrijwilliger van de Dorpsraad Molenhoek en 
de Algemene Hulpdienst Mook en Middelaar. 

Voor de Dorpsraad Molenhoek levert hij als 
lid van de klusgroep LOP (Lees- en Ontmoe-
tingsplek) Molenhoek een belangrijke bijdra-
ge aan het onderhoud en de instandhouding 
van dit pand. Daarnaast heeft hij ook nog le-
zingen over diverse onderwerpen binnen en 
buiten zijn eigen vakgebied. Als vrijwilliger 
van de Algemene hulpdienst variëren de 
werkzaamheden van klussen aan huis tot 
ziekenvervoer. 

Grote passie als rode draad in zijn leven
Burgemeester Gradisen benadrukte echter 
de grote passie als rode draad in zijn leven: 
“dat heeft zich vele decennialang geuit in 
een inzet vol overgave en met groot idealis-
me, namelijk het stimuleren van de groente-
teelt in de tropen en de verbetering van de 
beschikbaarheid van groenten voor de groei-
ende wereldbevolking”.

Uitnodiging afscheid wethouders 18 mei 2022
Aan alle inwoners, verenigingen en organisaties 

van de gemeente Mook en Middelaar.

Beweeg- en cultuuraanbieders gezocht voor het Beweeg- 
& Cultuurplein 
Zaterdag 28 mei 2022 - 10.30 - 14.30 - ’t Môks Café in Mook

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake

De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een digitale versie van 
Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. Zo blijft u elke week via uw e-mail op de 

hoogte van de belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u uw e-mailadres doorgeven 
bij het KlantContactCentrum van de gemeente: 

telefonisch 024 - 696 91 11
of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

Na de verkiezingsuitslag van 16 maart 2022 wordt er op 12 mei 2022 een nieuw college van 
B&W geïnstalleerd in het gemeentehuis van Mook. Dit betekent dat Geertjan Wienhoven, 
Karin Peters en Pepijn Baneke afscheid nemen als wethouder.

Het gemeentebestuur nodigt u uit om hier, onder het genot van een hapje en een drankje, 
even samen bij stil te staan. De receptie wordt gehouden op woensdag 18 mei 2022 van 
15.30 tot 18.00 uur. Bij Hotel Van der Valk, Rijksweg 1, 6584 AA Molenhoek.

U bent van harte welkom!

Wilt u uw sport- en cultuuraanbod zichtbaar maken bij onze inwoners? Dan is het Beweeg- & 
Cultuurplein een uitgelezen kans voor u! Doe mee en presenteer uw activiteitenaanbod op deze 
dag. Op deze dag kunt u inwoners adviseren, enthousiasmeren en werven voor uw activiteiten.

Het Beweeg- & Cultuurplein vindt plaats bij ’t Môks Café in Mook, zowel binnen als buiten. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Geef uzelf op via Imke Bonnamy, Beweegcoach 
Mook en Middelaar via tel. 06 410 18 138 of e-mail:
info@imkebonnamy-sport.nl 

De bedoeling is dat het Beweeg- & Cultuurplein jaarlijks gaat plaatsvinden in de derde week  
van mei.
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Mook en Middelaar verkent 3 locaties voor opvang 
vluchtelingen

De Week van de Jonge Mantelzorger: Niet te missen…

De gemeente Mook en Middelaar verkent 
voor 3 locaties de mogelijkheid om tijdelijke 
wooneenheden te realiseren voor Oekraïense 
vluchtelingen. Het gaat om 3 gemeentelijke 
percelen. Vanwege de grote behoefte aan wo-
ningen, gaan we ook bekijken of het mogelijk 
is om op deze locaties extra tijdelijke woon-
eenheden te realiseren voor starters.
 
Opdracht Rijksoverheid
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn in-
middels bijna 5 miljoen mensen dit land ont-
vlucht. Ze hebben huis en haard moeten ach-
terlaten in hun vlucht voor oorlog en geweld 
en zoeken een veilige plek. In eerste instantie 
in de directe omgeving van Oekraïne, maar 
de opvang is daar inmiddels vol of onverant-
woord geworden. De druk om deze mensen 
ook elders op te vangen wordt steeds groter. 
Ook in ons land. Alle 25 Veiligheidsregio’s 
hebben de opdracht van de Rijksoverheid 
gekregen om per regio 2.000 Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen. Het gaat dus in 
totaal om 50.000 mensen. Veiligheidsregio 
Limburg-Noord is druk bezig om te voldoen 
aan deze opdracht. Dit staat los van particu-
lieren die thuis opvang bieden. 

3 locaties
Afgelopen weken zijn alle mogelijke locaties 
binnen de gemeente bekeken. De meest lo-
gische zijn geselecteerd voor een nader on-

Ongeveer een kwart van de kinderen en jon-
geren in Nederland is een jonge mantelzorger. 
Zij groeien op met iemand in hun directe om-
geving met een chronische ziekte, beperking, 
psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. 
Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar 
ook een grootouder of goede buur. Het zorgen 
voor een ander ervaren zij als normaal en het 
geeft ook voldoening, daarentegen kan het 
ook zwaar zijn. Zo kunnen ze zich zorgen ma-
ken of juist zorgen voor zichzelf missen, meer 
dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie 
thuis. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te 
maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni 
de nationale Week van de Jonge Mantelzor-
ger. Ook in de gemeente Mook en Middelaar 
worden er speciaal voor jonge mantelzorgers 
activiteiten georganiseerd door Mantelzorg 
Mook en Middelaar. 

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en men-
sen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien 
in een situatie die anders is dan anders. Het 
zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en ver-
loopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil 
te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie 
in het leven van een jong persoon. Kun je je 
nog wel goed genoeg concentreren op school 
als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je 
soms afspraken met vrienden afzeggen om-
dat je moeder niet alleen thuis kan zijn? 

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als 
jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de 
gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leef-
tijd. Dit jaar gaan we door met de bewust-
wordingscampagne ‘Niet te missen’. ‘Niet te 
missen  laat via video’s, posters, portretten 
en verhalen zien wat de impact is van man-
telzorg in het persoonlijke leven van jonge-
ren. Zowel online als in de echte wereld moet 
het niet te missen zijn, met als doel meer 

derzoek. Het gaat om:
• de locatie van het voormalige Chinees  
 restaurant aan de Rijksweg in Plasmolen; 
• de locatie van het voormalige Groene Kruis- 
 gebouw aan de Groesbeekseweg in Mook;
• het perceel aan de Bovensteweg, tegen- 
 over het sportpark van Eendracht ’30 in  
 Mook.

Op deze locaties willen we tijdelijke woon-
eenheden gaan realiseren. Voor vluchtelingen 
en woningzoekenden. Tijdelijke wooneen- 
heden worden doorgaans gerealiseerd voor 
een termijn van 10 jaar, waarbij eventueel 
verlenging mogelijk is naar 15 jaar. De vluch-
telingen worden begeleid door met name de 
Stichting Vluchtelingenhulp Mook. Ze kun-
nen, al dan niet via de gemeente, een be-
roep doen op reguliere instanties voor werk, 
onderwijs en zorg.  

Meer informatie
Zodra er meer duidelijkheid is óf en zo ja op 
welke wijze plaatsing van tijdelijke wooneen-
heden op de genoemde locaties mogelijk is, 
zullen we één of meer informatiebijeenkom-
sten organiseren. Wilt u graag helpen? We 
onderzoeken op dit moment nog welke hulp 
precies nodig is. 

Houd hiervoor onze website in de gaten: 
www.mookenmiddelaar.nl/hulp-oekraine-1

bewustwording, herkenning en erkenning. 
Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger 
worden er in het hele land diverse activitei-
ten georganiseerd om extra aandacht te be-
steden aan de jonge mantelzorgers, om hen 
te waarderen en hen zichtbaar te maken. 

In de gemeente Mook en Middelaar kunnen 
kinderen/jongeren van 7 tot en met 30 jaar 
op 2 en 3 juni van 14.00 tot 18.00 uur een 
cadeaubon aanvragen. Op 2 juni zit een 
mantelzorgconsulent bij het Lees- en Ont-
moetingspunt in Molenhoek en op 3 juni zit 
er een mantelzorgconsulent bij het Multi-
functioneel Centrum de Koppel te Middelaar. 
Ben je jonger dan 16 jaar, neem dan een ou-
der of verzorger mee om een handtekening te 
zetten. Dit jaar pakken we groots uit. Middels 
een gift van Rotary Nijmegen gaan we dit 
jaar met een groep Jonge Mantelzorgers naar 
de Efteling. Dat zal plaatsvinden op 12 juni. 
Houd de Facebookpagina’s van de gemeente 
Mook en Middelaar en Malderburch goed in 
de gaten voor meer informatie. 

Kijk voor meer informatie over de Week van 
de Jonge Mantelzorger en de Niet te mis-
sen-campagne op: 
www.weekvandejongemantelzorger.nl of vind 
ons op Instagram, Facebook en LinkedIn.

x

Programma Energiecafé
Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé ook spreekuren en adviesgesprekken 
voor huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen 
uit de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben en de agenda volgen op de website 
van het energiecafé.

• 9 mei, 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. Open inloop,  
 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

• 11 en 12 mei
 Vraag het de energiecoach, ook speciaal voor huurders. Hoe kun je de geschenkbon  
 van de gemeente het best besteden. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis 
 Eendracht ’30, Bovensteweg 61, 6584 KB  Mook.

• 17 mei
 Speciaal voor ontvangers van de Warmtescan. Toelichting op de door u ontvangen  
 warmtescan. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis Eendracht ’30, Bovenste-
 weg 61, 6584 KB  Mook.

• 18 mei
 Voor alle huurders in Middelaar. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur en 19.30 - 21.30  
 uur, De Koppel, Dorpsstraat 45, 6587 AZ  Middelaar. Hoe kun je de geschenkbon 
 van de gemeente het best besteden.

• April tot en met juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. Wilt u  
 een groepsbijeenkomst voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning? 
 Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl. En volg de agenda van het  
 Energiecafé voor specifieke groepen van huurders op de website.

Kijk voor meer informatie en voor de agenda op www.energiecafemookenmiddelaar.nl

https://www.mookenmiddelaar.nl/hulp-oekraine-1
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis,  
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Hijlekamp 3 te Mook voor het bouwen van een tijdelijke woonunit. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Generaal Gavinstraat 17 te Mook voor het plaatsen van een dakkapel.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Rijksweg 119-123 te Mook voor het plaatsen van een vrijstaande entresolvloer in een nog  
 te bouwen supermarkt.
• Knollenberg 25 te Mook voor het uitbreiden en verbouwen van de woning. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 30 mei t/m 2 juni Goede Doelen Week in Middelaar en Plasmolen door Stichting Goede  
 Doelen week.

VERORDENINGEN
• De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar heeft op 10 maart 2022 de  
 Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2022 vastgesteld.

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

WAAROVER PRATEN WIJ
RAADSVERGADERING
Op donderdag 12 mei 2022 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in een openbare ver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering staat in het teken van de 
bespreking van het coalitieakkoord, de benoeming en installatie van het college, toelaten en 
installatie van twee nieuwe raadsleden en de benoeming van commissieleden. U bent van har-
te welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Coalitieakkoord
• Vaststellen tijdsbesteding per wethouder
• Onderzoek geloofsbrieven 
• (Voordracht) benoemen / installatie wethouders
• Toelaten / installatie nieuwe raadsleden
• Benoemen commissieleden (SL, GB, B&R, Audit-, werkgeverscommissie en commissie  
 klankbordgesprekken)
• Benoemen voorzitters commissie SL, GB, B&R en commissie klankbordgesprekken
• Benoemen waarnemend- (en tweede waarnemend-) voorzitter raad
• Afvaardiging externe vertegenwoordiging

Vergadering bijwonen
De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadshuisplein 6 in 
Mook. U kunt de vergadering bijwonen. 

Uitzending vergadering
Het geluid van de raadsvergadering wordt live uitgezonden. 
Ga hiervoor naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad

Agenda’s en stukken 
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s en stukken van onze verga-
deringen.  

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk om 16:00 uur  
op de dag van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via  
06 - 50 16 50 25 of griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

Afval, Ecozone en Molenhoek Zuid
Voor een aantal projecten hebben we op onze website een aparte pagina gemaakt. Zodat u 
als inwoner kunt lezen hoever we met dit project zijn en welke beslissingen er zijn genomen. 
U vindt de projectpagina’s op www.mookenmiddelaar.nl/over-mook-en-middelaar 
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