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INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Nieuwjaarsreceptie als vanouds
In verband met corona is de nieuwjaars- 
receptie van de gemeente Mook en Midde-
laar twee keer uitgesteld. De laatst gehouden 
receptie, voordat corona uitbrak, was op 5 
januari 2020. Burgemeester Willem Gradisen 
memoreerde dit tijdens de gemeentelijke 
nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari jl. in 
De Wieken in Molenhoek.    

Uiteraard ging de burgemeester in op de 
achterliggende periode van corona: “Het 
was voor iedereen iets compleet nieuws.  
Toen wisten we nog niets over de snelheid 
van besmetting en er waren tegen corona 
geen medicijnen en nog geen vaccinaties”. 
Hij gaf aan dat ons land, en daarmee ook 
onze gemeente, in ruim twee jaar tijd di-
verse keren nagenoeg volledig op slot is ge-
gaan. Corona heeft dan ook sporen nagela-
ten: “soms ook diepe sporen”. Hij noemde 
daarbij het overlijden van meerdere inwo-
ners als gevolg van corona en mensen die 
er langdurig ziek van zijn geworden. Veel in-
woners hebben zich in die periode eenzaam 
gevoeld, met soms vervolgschade bij zowel 
ouderen als jongeren. Verder was er bij veel 
bedrijven economische schade.
 
Onzekere tijd
De burgemeester gaf vervolgens aan dat we 
momenteel sowieso leven in een onzekere 
tijd. De grootste onzekerheid  wordt veroor-
zaakt door de oorlog in Oekraïne. De oorlog 

Tijdens het Nieuwjaarsconcert van Harmonie 
Erica op zondag 8 januari 2023 heeft  
burgemeester mr. drs. W. Gradisen de ge-
meentelijke onderscheiding in de vorm van 
een speld van verdienste uitgereikt aan de 
heer Jos Doumen (geboren in Eijsden op 28 
april 1958), wonende te Mook. De uitreiking 
vond tot verrassing van de gedecoreerde 
plaats tijdens het concert in het dorpshuis  
’t Môks Café.  

De heer Jos Doumen is vanaf 2004 als  
bestuurslid actief geweest voor Harmonie 
Erica. En van die 19 jaar in het bestuur 
maar liefst 15 jaar als penningmeester. 
Naast het penningmeesterschap was hij te-
vens actief betrokken bij acties, optredens 
en concerten. Zo heeft hij onder andere deel 
uitgemaakt van de sponsorcommissie, de 
fondswerving en recent nog van de jubileum- 
commissie rondom het 125-jarig bestaan 
van de Harmonie. Hij was rond het jubileum 
de grote animator van de succesvolle bier- 
en wijnactie.  

Penningmeesterschap
Op voordracht van onder andere het nieu-
we bestuur, onder voorzitterschap van Jan 
Lukassen, is bij de gemeente een speld  
van verdienste aangevraagd. Het penning- 
meesterschap van een grote veelomvattende 
vereniging als Harmonie Erica is een zware 
functie. Het penningmeesterschap vraagt 
wekelijks vele uren tijd voor de diverse finan-
ciële transacties en bijbehorende adminis-
tratie. Daarnaast is er periodiek additioneel 
werk waar het gaat om de jaarlijkse begro-

vertaalt zich bij ons in onder andere extreem 
hoge energieprijzen en een hoge inflatie: 
“Het leven is voor mensen, dus ook voor 
onze inwoners, duurder geworden”. Ander- 
zijds mogen we in vergelijking met veel an-
dere landen in de wereld, waar oorlogen en 
miljoenen vluchtelingen zijn, onze zegeningen 
tellen: “laten we dat niet vergeten”. Er is 
juist ook reden tot veel optimisme. Burge-
meester Gradisen illustreerde dat met enige 
feiten, bijv. in bijna elk land is de gezonde 
levensduur van mensen toegenomen, in de 
afgelopen 30 jaar is mondiaal de zuigelin-
gensterfte gehalveerd en de ontwikkeling 
van vaccins tegen dodelijke ziekten is met 
sprongen vooruit gegaan. Er is, aldus de bur-
gemeester, “gelukkig reden tot optimisme en 
dat werkt inspirerend. Of zoals Jan Terlouw 
het kort geleden nog verwoordde: ‘wanhoop 
leidt tot niets, optimisme tot daadkracht’”. 
 
Verkiezingen gemeenteraad
Daarnaast besteedde burgemeester Gradisen 
aandacht aan de verkiezingen van de ge-
meenteraad in het afgelopen jaar. Er traden 
zowel nieuwe wethouders aan als diverse 
nieuwe raadsleden. In de lokale pers werd 
vooral aandacht besteed aan het feit dat een 
ruime meerderheid van de gemeenteraad 
in Mook en Middelaar bestaat uit vrouwen 
(8 van de 13). Hij stelde vervolgens aan 
alle bezoekers vanuit het college de nieuwe 
wethouders voor, als ook de relatief nieuwe 

ting, de jaarlijkse kascontrole en de finan-
ciële verslaglegging (financieel jaarverslag, 
presentatie jaarcijfers tijdens de Algemene 
Leden Vergadering enz.). Jos Doumen wordt 
geroemd om zijn precisie en nauwkeurigheid 
als penningmeester. 

Gezonde financiële basis
Hij ging als penningmeester tevens met 
zijn tijd mee. Toen de donateursacties te-
rug liepen, omdat mensen steeds minder 
contant geld in huis hebben, voerde hij de 
mogelijkheid in van mobiele pinautomaten.  
Deze konden worden bediend met een mo-
biele telefoon. Ook de verschillende con-
tacten met o.a. de bond, gemeente en 
andere instanties rondom financiële of sub-
sidieaspecten werden door hem verzorgd. 
Het penningmeesterschap heeft de heer 
Doumen al die jaren als onbezoldigd vrijwil-
liger uitgevoerd. Hij heeft in al die jaren (en 
dat was niet altijd gemakkelijk) gezorgd voor 
een gezonde financiële basis. 

Fundament onder een vereniging
Burgemeester Gradisen gaf aan dat voor 
mensen van buiten het penningmeester-
schap nogal eens wordt gezien als saai. Hij 
voegde eraan toe dat “het financiële plaatje 
wel het fundament is onder een vereniging”. 
Er kan zelfs worden gesteld dat daardoor het 
nieuwe bestuur in financieel opzicht een re-
delijk goede start kan hebben. Mede daar-
door kan Harmonie Erica, in een tijd waarin 
het voor veel verenigingen moeilijk is om 
het bestaansrecht te behouden, verder wer-
ken aan het uitbouwen van de vereniging.  
Samen met de leden wordt er hard gewerkt 
om deze belangrijke muziekvereniging voor 
de leefbaarheid en sociale binding binnen 
de Mooks/Molenhoekse gemeenschap te be-
houden voor de toekomst. 

Band met Harmonie Erica
Tot slot werd vermeld dat Jos Doumen ook 
in de nabije toekomst een band behoudt 
met Harmonie Erica. Zo speelt hij zelf bij 
het opleidingsorkest en is tevens lid van 
de commissie jeugd, opleiding en werving. 
Burgemeester Gradisen gaf aan dat een ge-
meentelijke speld van verdienste “volkomen 
terecht is als blijk van waardering en als 
dank voor de jarenlange volstrekt belange- 
loze en omvangrijke inzet van de heer  
Doumen voor Harmonie Erica”.  

gemeentesecretaris. Daarna besteedde hij 
aandacht aan alle leden die nu deel uitmaken 
van de gemeenteraad, zowel de nieuw ver-
kozen raadsleden als alle anderen. Hij ver-
gat daarbij niet de griffie te noemen, die de 
raadsleden ondersteunt.    

Betrokkenheid inwoners
De burgemeester besteedde tevens kort 
nog even aandacht aan de afgelopen jaar-

wisseling en complimenteerde de hulpdien-
sten voor hun inzet en paraatheid. Tot slot 
gaf burgemeester Gradisen namens het ge-
meentebestuur aan dat wij “grote waarde-
ring hebben voor de betrokkenheid van onze 
inwoners bij het wel en wee van onze ge-
meente en daarmee waardering hebben voor 
de kracht van onze lokale samenleving”.  
Dat is volgens de burgemeester een goede 
basis voor een succesvol 2023.  

Speld van verdienste voor Jos Doumen Schijf uw kind op tijd in voor de basisschool

Kinderen kunnen het hele jaar door starten 
op de basisschool. De meeste kinderen gaan 
naar groep 1 zodra ze 4 jaar worden. Voor de 
basisscholen in onze gemeente is het han-
dig om op tijd te weten hoeveel kinderen ze 
kunnen verwachten. Mag uw kind volgend 
schooljaar (2023-2024) voor het eerst naar 
school, dan kunt u al terecht bij de school 
van uw keuze. Liefst vóór 1 maart 2023.

Onze basisscholen
We hebben in onze gemeente 3 basisscholen. 
Wilt u informatie over de scholen, kijk dan 
op de website van de school naar keuze.  
Bij de scholen kunt u ook terecht voor een 
rondleiding. De basisscholen van de ge-
meente Mook en Middelaar zijn:

• De Adalbert Basisschool
 Koningin Julianastraat 5a, 
 6585 XP Mook
 Telefoon: 024 - 696 27 63
 Website: www.adalbertbs.nl 

• Sterrenschool EigenWijs    
 Bouwsteeg 1, 6587 AW Middelaar
 Telefoon: 024 - 696 12 02
 Website: www.sterrenschooleigenwijs.nl 

• Basisschool De Grote Lier:
 Esdoornlaan 8, 6584 BD Molenhoek
 Telefoon: 024-388 00 08
 Website: www.degrotelier.nl

Liefst aanmelden vóór 1 maart 2023
Schrijf uw kind in ieder geval 10 weken vóór 
het 4 jaar wordt in. Dit in verband met de 
Wet op passend onderwijs. De school heeft 
dan 10 weken de tijd om na te gaan of zij 
een passend onderwijsaanbod kan bieden 
aan uw kind. De scholen stellen het op prijs 
wanneer u, als het kan, uw kind aanmeldt 
vóór 1 maart 2023 bij de school van uw 
keuze. 

Leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig zodra ze 5 jaar 
worden. Op de gemeentelijke website: 
www.mookenmiddelaar.nl is informatie te 
vinden over de leerplicht. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar de 
gemeente via 024 - 696 91 11 en vragen 
naar de leerplichtambtenaar.  

Al meer dan 1194 personen (ruim 15,10%) in onze gemeente hebben de Burgernetapp gedown-
load. In heel Nederland hebben 1,7 miljoen personen de Burgernetapp geïnstalleerd. 

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet werkt heel eenvoudig. Deelnemers ontvangen een oproep om mee te zoeken naar 
een persoon of voertuig in hun omgeving. Vaak gaat het om een vermissing, diefstal of een 
overval. Als mensen iets zien, bellen ze rechtstreeks met de meldkamer en kan de politie  
direct verder met de tip. 

De app is via de app-store of 
Android eenvoudig te installeren. 
Voor verdere informatie kunt u  
terecht op www.burgernet.nl 

Zoek mee met Burgernet!

mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl
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https://www.sterrenschooleigenwijs.nl
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https://www.mookenmiddelaar.nl
https://www.burgernet.nl
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Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we hergebruiken
Vanaf 1 januari 2023 geldt in onze gemeente het volgende:
• Dar haalt 1 x per 2 weken gratis plastic+ en gft huis-aan-huis op
• Dar haalt 1 x per maand gratis papier en karton huis-aan-huis op
• Dar haalt 1 x per 4 weken restafval huis-aan-huis op (u betaalt € 9,50 per lediging)
• Er zijn 4 centrale verzamelcontainers voor restafval in de dorpskernen (u betaalt via uw  
 afvalpas € 2,11 per klepopening)
• U krijgt toegang tot meerdere Dar-milieustraten

Ophaaldagen afval in 2023
Afvalinzamelaar Dar haalt het afval op in onze gemeente. Wilt u weten wanneer Dar bij u 
langs komt of welk afval waar hoort, kijk dan op de Dar-app of op www.dar.nl/afvalwijzer 

Let op! Het kan zo zijn dat Dar het afval op een andere dag of tijd ophaalt dan u gewend 
bent. Op veel plekken wordt het afval eerder op de dag opgehaald. Zet u uw afval op de 
ophaaldag voor 07.30 uur aan de straat. 

Regionale Dar-milieustraten
Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar kunnen voortaan met hun afvalpas ook te-
recht bij regionale milieustraten van Dar: Kanaalstraat (Nijmegen). Bijsterhuizen (Wijchen), 
Millingen aan de Rijn (Rowill), Groesbeek (Van Kesteren). Deze milieustraten zijn ingedeeld 
in twee delen:
• deel 1: gratis afvalsoorten.
• deel 2: betaalde afvalsoorten. Hiervoor betaalt u € 0,20 per kilo. Uw afval wordt gewogen  
 op de weegbrug.

Let op! Voor de milieustraat in Mook verandert er niets en komen er ook geen extra afval- 
stromen bij.

Gratis afvalsoorten
• Asbest Afval waarin zich asbest bevindt.
• Autobanden Banden (maximaal 4) met of zonder velg met een doorsnede van  
  maximaal 1.20m en afkomstig van personenwagens, caravans en  
  aanhangers. 
• Elektrische apparaten Alle elektr(on)ische apparaten zoals koelkasten, computers, magne- 
 (Wit- en bruingoed) trons, zonnepanelen, vaatwassers etc.
• Frituurvet Frituurvet of -olie aanbieden in een handzame verpakking. Bijvoorbeeld 
   in de originele verpakking of in een melkpak, ijsbak of plastic fles.
• Glas Lege glasverpakkingen zoals flessen en potten. Géén keramiek,  
 (verpakkingsglas)  spaarlampen, TL-lampen of spiegels.
• Glas (vlakglas) Alléén het glas, ontdaan van kozijnen en kitresten.
• Harde kunststoffen Zoals kunststof tuinmeubelen en emmers.
• Herbruikbare goederen Goederen die geschikt zijn voor de kringloopwinkel.
• Hout (schoon) Hout dat niet geïmpregneerd of verduurzaamd is.
• KCA Klein Chemisch Afval inclusief accu’s, spaarlampen, batterijen  
  schoonmaakmiddelen en verf.
• Luiers Om de luiers of incontinentiemateriaal weg te brengen heb je speciale  
  luierzakken nodig.
• Matrassen Alléén droge en schone matrassen kunt u gratis inleveren.
• Metalen Metaal of metalen onderdelen maar geen elektrische en elektronische 
  apparatuur.
• Papier en karton Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is.
• Piepschuim Verpakkingspiepschuim, niet vervuild.
• Plastic+ Plastic verpakkingsafval, blik en pak.
• Snoeiafval Tuinafval dat vrijkomt bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering  
  van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc.
• Textiel Schone kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, 
   grote lappen stof en gordijnen.

Betaalde afvalsoorten € 0,20 / kg
• Bouw- en sloopafval Overig bouw- en sloopafval zoals gasbetonblokken, gips, parket- 
  schuursel en isolatiematerialen.
• Dakbedekking Dakbedekkingsmateriaal als bitumen, dakleer, dakisolatie, asfalt- 
  papier, dakgrind.
• Gips Gipsblokken en gipsplaten
• Grof huishoudelijk Volumineus of zwaar huishoudelijk afval zoals laminaat, meubilair,  
 restafval  vloerbedekking.
• Grond Niet verontreinigde grond. U kunt maximaal 1,5 m3 per keer wegbrengen.
• Hout (verduurzaamd) Hout dat is verduurzaamd of geïmpregneerd. U kunt dit herkennen  
  aan de groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.
• Puin Harde steenachtige materialen zoals steenpuin, bakstenen en beton. 
• Restafval Klein huishoudelijk restafval. 
 

Speld van verdienste voor Charles Eltink

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Sport- 
vereniging Eendracht’30 op zondag 8 januari 
2023 heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen 
de gemeentelijke onderscheiding in de vorm 
van een speld van verdienste uitgereikt aan 
de heer Charles Eltink (geboren in Mook op  
7 september 1964) wonende te Molenhoek. 
De uitreiking vond tot verrassing van de ge-
decoreerde plaats tijdens de receptie op 
Sportpark De Maasvallei. 

Gouden jubilaris
De heer Eltink is al vanaf augustus 1972 (!) 
lid van Sportvereniging Eendracht’30. Kort 
geleden is hij als zogenaamde gouden jubila-
ris vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap door 
de vereniging nog in het zonnetje gezet. Na 
zijn juniorentijd was Charles Eltink enkele 
jaren jeugdleider. Daarnaast maakte hij als 
voetballer lange tijd deel uit als speler van 
het 1ste en 2de elftal. Daarna bleef hij lang 
actief als speler van lagere seniorenteams 
en veteranen totdat blessures dit verder ver-
hinderden. 

Voorzitter
In 2009 werd Charles Eltink voorzitter van 
Eendracht op voordracht van zijn voorgan-
ger. Een stevige functie die veel tijd vraagt. 
Eén van de eerste zaken die hij als voorzitter 
op zijn bordje kreeg was de privatisering van 
de velden en de keuze voor een kunstgras-
veld. Kunstgras was volgens de voorzitter 
toen al onontbeerlijk voor een vereniging als 
Eendracht om op die manier op een goed 
en stabiel niveau trainingen te kunnen ge-
ven aan jeugd en de selectie van het 1ste 
elftal. De laatste twee jaar is het opnieuw 
realiseren van een kunstgrasveld weer een 
extra tijdsinvestering geweest. Nu als “twee-
de klasser” is het des te meer noodzakelijk. 

Eendracht heeft in de rijke geschiedenis 
vanaf de oprichting in 1930 nog nooit op 
zo’n hoog niveau gevoetbald. Burgemeester 
Gradisen gaf aan dat Charles Eltink daarmee 
nu reeds “een legendarische voorzitter is ge-
worden”. 

Initiatieven
In veel opzichten loopt de heer Eltink met 
initiatieven voorop. Zo is hij de aanjager van 
het  meiden/vrouwenvoetbal bij Eendracht. 
Hij trainde een aantal seizoenen zelf het 
jeugdmeidenteam. Dit was zo succesvol 
dat er stap voor stap meer meidenteams bij 
kwamen en het niveau hoger werd. Vervol-
gens nam hij tevens het initiatief om bij de 
jeugdafdeling een voetbaltechnische com-
missie in te stellen met daar eveneens als 
doelstelling het niveau van trainers en spe-
lers op een hoger plan te brengen.

Ontvangst gasten
Als voorzitter was hij vanaf het begin al van 
mening dat de leden en bezoekers moesten 
worden ontvangen als gasten. Hij was zelf ja-
renlang als zaterdagcoördinator aanwezig om 
bezoekende teams te ontvangen. Inmiddels 
is op zijn initiatief tevens de kantine aange-
pakt en gemoderniseerd. Onlangs gebeurde 
hetzelfde met de bestuurskamer.

Coronatijd
In coronatijd slaagde hij er samen met ande-
ren in dat de club toen binnen de mogelijk-
heden ook kon blijven draaien. Hij zag tijdig 
in dat in die periode sponsoren dreigden 
af te haken. Met volle inzet en met nieuwe 
originele impulsen voor sponsoring wist hij 
dit tij te keren. Ook de Eendrachtwebsite en 
Ronduit, het Eendracht clubmagazine, kre-
gen door zijn enthousiasme weer nieuw elan. 
Met de onlangs verschenen Presentatiegids 
als aantoonbare bevestiging daarvan.

Eerste aanspreekpunt
Binnen en buiten de vereniging is hij het 
eerste aanspreekpunt. Een en ander is de 
vereniging zelf al eerder niet ontgaan. In 
2017 werd hij namelijk uitgekozen als de 
Eendracht clubman van het jaar. De bur-
gemeester noemde Charles Eltink: “een 
inspirerende voorzitter die zelf graag het 
voorbeeld geeft wanneer er moet worden 
aangepakt”. Kortom “een voorbeeldig voor-
zitter van een vereniging die maar liefst 700 
leden heeft bij de voetbal- en korfbalafdelin-
gen. Met een totaal van 300 jeugdige spor-
ters. En dat inmiddels als voorzitter al meer 
dan 12½ jaar!”.

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

Er zijn deze week geen openbare bekendmakingen.
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