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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 en op 
vrijdag van 08.30 tot 12.30. Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

INFORMATIEPAGINA

TER SPRAKE

Hallo, daar zijn we weer 

Na 3 jaar mochten we weer: de 4Daagse. Vanuit onze gemeente meldden zich 137 lopers aan. 
Ze konden in de week voor de 4Daagse het inmiddels bekende blauwe T-shirt ophalen bij het 
gemeentehuis. Met dit jaar de tekst “Hallo, daar zijn we weer.” 

Eerder bedacht burgemeester Willem Gradisen teksten als “You’ll never walk alone”, “Ik houd 
voet bij stuk”, “Ik loop ‘m ook”, “De 4daagse houdt me op de been” en - bij de 100ste Vierdaagse -  
“Ik loop in het 100”. We hopen dat iedereen heeft genoten van dit unieke wandelevenement. 
Vooral op de donderdag en de vrijdag, als de wandelaars door onze mooie gemeente komen. 

De afgelopen weken maakten veel inwoners 
gebruik van de tijdelijke, regionale priklocaties 
waar ze zonder afspraak terecht konden voor 
een prik tegen corona. Daarom besloot GGD 
Limburg-Noord deze mogelijkheid te verlengen 
tot en met half september. 

Dichtstbijzijnde priklocatie voor inwoners 
van de gemeente Mook en Middelaar 
is het gemeentehuis in Gennep. Hier kunt u uw (eerste, tweede) coronaprik, booster- of  
herhaalprik (60+) halen. Zonder afspraak kunt u voor een prik en/of meer uitleg binnenlopen 
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Plaats Locatie Augustus  September
Gennep  Gemeentehuis 2 + 3 13+14
  
  Ellen Hoffmannplein 1 16+17 
   30+31 

Een overzicht van alle Noord-Limburgse locaties vindt u op: 
www.ggdlimburgnoord.nl/coronavirus/coronavaccinatie

Vraagt u zich af welke beweegactiviteiten voor u geschikt zijn om aan deel te nemen in uw  
gemeente? Twijfelt u of een activiteit bij uw mogelijkheden past? De beweegcoach kan samen 
met u kijken welke mogelijkheden er voor u zijn en kan u ook voorzien van een persoonlijk 
advies. Kom naar het beweegspreekuur! U kunt inlopen!

• 27 juli: Middelaar, de Koppel 13.00 - 14.00 uur
• 10 augustus: Mook, Maasstaete 13.00 - 14.00 uur

Voor vragen en contact bel Imke Bonnamy: 06 - 41 01 81 38 of mail naar: 
info@imkebonnamy-sport.nl 

Warm zomerweer kan heerlijk zijn. Maar als de temperatuur 
lang boven de 25°C blijft, is het voor veel mensen te warm. 
U kunt dan gezondheidsklachten krijgen door de hitte. 
Die zijn soms alleen maar vervelend, zoals bij oververhitting. 
Maar de klachten kunnen ook heel ernstig zijn, zoals bij een hitteberoerte. 

Op de website van de GGD leest u meer over hoe u klachten door hitte herkent en wat 
u moet doen als u klachten hebt. 
Kijk op https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/hitte/hitte-en-gezondheid  

Een lintje voor 60 jaar onderwijs

Prikken zonder afspraak bij pop-up locaties 

Beweegspreekuur door Beweegcoach Mook en Middelaar Klachten door hitte. Wat kunt u zelf doen?

Namens Koning Willem-Alexander heeft bur-
gemeester mr. drs. W. Gradisen op 14 juli jl. 
een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt 
aan mevrouw M.H.G. (Mieke) Willems (ge-
boren 9-8-1942). Zij woont in Molenhoek 
en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Mevrouw Willems is 60 jaar actief 
geweest in het basisonderwijs: eerst 43 jaar 
als beroepskracht en daarna 17 jaar als vrij-
williger. De onderscheiding werd uitgereikt  
in aanwezigheid van alle kinderen en leer-
krachten op het schoolplein van basisschool 
De Ratel in Gennep.      

Mieke Willems is van juni 1962 tot 1968 
eerst werkzaam geweest op de school In 
Middelaar. Vanaf 1968 tot juli 2005 was ze 
vervolgens werkzaam als groepsleerkracht 
en intern begeleider op basisschool De Ratel 
(eerder de Jozefschool) in Gennep. Zij heeft 
zich, buiten haar reguliere werkzaamheden, 
altijd extra ingezet voor kinderen en gezin-
nen die nieuw waren in Nederland. Mede 
hierdoor bouwde ze een goede band met de 
kinderen op. Naast dit leerproces begeleidde 
ze de kinderen tevens emotioneel en wist zo 
een klimaat van vertrouwen en veiligheid op 
te bouwen. Dat was voor deze kinderen, die 
vaak een oorlogstrauma hebben, als het ware 
vereist voordat je met het onderwijs kon star-
ten. Door haar hechte band met de kinderen 
kon ze ook een goede band met de ouders 
opbouwen. Dat resulteerde in bezoeken aan 
gezinnen, waardoor ze ook hun gebruiken en 
cultuur leerde kennen. 

Vrijwilligerswerk
In 2005 is Mieke Willems vervroegd met 
pensioen gegaan om daarmee plaats te ma-
ken voor een jonge leerkracht. Ze is zeker 
niet stil gaan zitten. Vanaf haar pensione-
ring in 2005 tot heden doet juf Mieke trouw 
drie keer in de week vrijwilligerswerk bij De 
Ratel in Gennep. De eerste jaren richtte ze 

zich vooral op individuele en groepjes kin-
deren die extra hulp nodig hadden bij lezen,  
rekenen of spelling. De laatste jaren hielp 
ze vooral de NT-2 kinderen met hun woor-
denschat en met lezen. Ook zorgde ze ervoor 
dat het nieuwe schooljaar begon met frisse  
boeken: in de laatste schoolweek vulde ze 
bakken met sop en maakte ze de kaften van 
de boeken schoon. 16 jaar bleef ze heel 
trouw. Ook al speelden soms wat lichame-
lijke ongemakken, ze bleef komen zodra dat 
weer mogelijk was. 

Zorgzaam
Naast alle reeds genoemde werkzaamheden 
zorgt mevrouw Willems voor haar jongste zus 
Gemma, met wie zij sinds het overlijden van 
hun ouders (in 1986 en 1988) één huis-
houden voert. Mieke Willems bracht Gemma 
van 1988 tot 2 jaar geleden elke dag naar 
haar werk en haalde haar ook op. Gemma 
had werk in 3-ploegendiensten en werkte 
dus ’s morgens, ’s middags of ’s avonds/ 
’s nachts. Nooit heeft Mieke Willems ver-
zuimd. Het was haar nooit teveel. En altijd 
was “juf Mieke” op tijd op school om haar 
kinderen les te geven.

Maximale inzet
Burgemeester Gradisen benadrukte dat zij 
alom werd en wordt gewaardeerd voor zowel 
de zorg gedurende vele jaren als de extra 
inzet binnen het onderwijs, met name ook 
na haar pensionering. Ze is maar liefst 17 
jaar als vrijwilliger actief geweest op dezelfde 
school: “Ze zette zich maximaal in voor de 
kinderen die ze onder haar hoede had, was 
sterk betrokken bij het team van De Ratel en 
altijd vol van interesse voor het wel en wee 
van iedereen”. Juf Mieke heeft inmiddels  
60 jaar activiteiten in het onderwijs verricht. 
De burgemeester noemde haar een gouden 
kracht en een bijzondere vrouw, die terecht 
in het Oranje zonnetje is gezet.  
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Dar heeft 2 extra luiercontainers geplaatst. 
Op de Koningslaan in Molenhoek (naast de 
ingang van KION Dribbel) en op de Koningin 
Julianastraat in Mook (op de parkeerplaats 
van de Plus). Op beide locaties stonden al  
luiercontainers, waar de nieuwe naast ge-
plaatst zijn. 

Waar vindt u de luiercontainers?
Dit betekent dat in de gemeente Mook en 
Middelaar nu op 5 plekken 7 luiercontainers 
staan: 

• 1 bij Sterrenschool EigenWijs in Middelaar
• 2 naast de ingang van KION Dribbel in 
 Molenhoek
• 2 op de parkeerplaats van de Plus in Mook
• 1 op de Milieustraat in Mook
• 1 op de parkeerplaats van Maasstaete in  
 Mook

Let erop dat u de speciale luierzakken ge-
bruikt en dat u deze één voor één in de luier-

Extra luiercontainers in Mook en Molenhoek

4 vleermuiskasten op een paal

Gezamenlijke aanpak die Limburg waterveiliger maakt

Resultaten fase 1 lokaal verkeersonderzoek 
A73-Groesbeek

container doet. Anders bestaat de kans dat 
de klep verstopt raakt met te veel of te grote 
zakken.

Afval als grondstof
De gemeente en Dar gaan samen met u 
voor minder restafval. Hoe beter u uw af-
val scheidt, hoe minder restafval u over-
houdt. We winnen ook meer grondstoffen.  
Afvalenergiecentrale ARN in Weurt maakt 
van het plastic in de luiers en het in-
continentiemateriaal plastic korrels (zie: 
www.vanluiernaargrondstof.nl). Van deze 
korrels kunnen producenten nieuwe plastic 
producten maken. Bijvoorbeeld autobumpers 
en plastic straatmeubels. Ook winnen we 
energie uit urine en ontlasting uit de luiers. 
Een win-win situatie dus! Zo gebruiken we 
meer afval als grondstof. En wordt de hoe-
veelheid restafval nog minder. Vieze luiers, 
frisse winst dus!

Meer weten? www.dar.nl/luiers

In maart is in Mook en Molenhoek begonnen met het verkeersonderzoek naar de doorstro-
ming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid als gevolg van het verkeer tussen Groesbeek 
en de A73. In een speciale nieuwsbrief delen we de resultaten van fase 1: de huidige ver-
keerssituatie en problemen. Hiervoor zijn bestaande onderzoeken en interviews gebruikt.  
En: er zijn metingen en tellingen uitgevoerd. U vindt de nieuwsbrief met resultaten uit fase 1 
op onze website: www.mookenmiddelaar.nl/project-ecozone-molenhoek 

Visualisatie resultaten geluidsanalyse verkeer Ringbaan/Heumensebaan, Molenhoek. Rood is 
matig (stofzuiger) tot luid geluid (voorbijrazende trein). Oranje is matig geluid (normaal ge-
sprek) en geel is zacht geluid (regen). Uit de resultaten blijkt dat bewoners die direct aan de 
weg wonen gemiddelde geluidsoverlast ervaren.

Programma Energiecafé
U kunt nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 besteden. Wilt u hierover  
(samen met uw buren) een adviesgesprek, of wilt u weten hoe u uw energierekening nog 
verder kunt verlagen? Dan gaat Energiecafé graag met u in gesprek (ook aan de keuken- 
tafel). Ook als u hulp zoekt bij het bestellen van uw tegoed van € 75 op de webshop van 
www.woonwijzerwinkel.nl 
Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of bel 06 - 54 30 62 48. 

Activiteiten
• 30 juli: 10.30 - 12.00 uur, Digicafé, LOP Molenhoek. 
 Inloop voor hulp bij bestellen van uw € 75 tegoed. 

• 8 augustus, 12 september: 19.45 - 21.30 uur, LOP Molenhoek. 
 Vraag het de energiecoach. Ook voor een toelichting op de warmtescan. 
 Open inloop, ook voor huurders.

• 10 september: informatie op de Duurzaamheidsdag in Gennep.
 
• 11 september: informatie en hulp bij bestellen van uw tegoed van € 75, Molenhoekdag. 

• 15 september: thema-avond met diverse onderwerpen over energie besparen, uw 
 rekening verlagen, het verduurzamen van uw woning en opgedane ervaringen van 
 uw buren. Nadere informatie volgt.

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

Misschien heeft u het al gezien: de buitendienst heeft 4 vleermuiskasten geplaatst. Dit heeft 
te maken met de sloop van het voormalige Groene Kruisgebouw, waar de vleermuizen zaten.  
De vleermuizen waren al eerder met geplaatste kastjes en bouwaanpassingen uit het pand ge-
lokt. Voortaan kunnen ze ook terecht op 4 nieuwe plekken (een voorwaarde van de Provincie): 

• op het perceel van het gesloopte pand;
• bij het nieuwe gezondheidscentrum;
• aan de Hijlekamp;
• op het parkeerterrein van de Kon. Julianastraat, bij de school.

Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen met meer uitleg. 

Precies 1 jaar na de watercrisis die Limburg vorig jaar keihard trof, hebben de Limburgse over-
heden op 14 juli een bestuursovereenkomst getekend om Limburg waterveiliger te maken voor 
de toekomst. Het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zal uitvoering geven 
aan deze gezamenlijke ambitie. Er is een Regionale Actietafel geïnstalleerd om het programma 
de komende jaren sturing en richting te geven.

Watersysteem
Door klimaatveranderingen, met weersextremen als gevolg, lopen we tegen grenzen aan en 
zijn waterveiligheid en voldoende water geen vanzelfsprekendheid. Ook zijn er grenzen aan 
de maakbaarheid van het watersysteem. Dit vergt een (water)transitie en een nieuwe manier 
van denken over ons watersysteem en over de inrichting van Nederland. Het Programma WRL 
gaat aan de slag met het vergroten van de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren. 
Bij de inrichting van de ruimtelijke ordening wordt meer rekening gehouden met de waterhuis-
houding én met het verhogen van het klimaatbewustzijn van inwoners. 

Kijk voor meer informatie bij nieuws op www.limburg.nl 
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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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Elzenstraat 14 Middelaar bouwen kapschuur.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Lodewijkstraat 32 Mook verbouw woning. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 2 september tot 2 oktober 2022 ophangen spandoeken en plaatsen sandwichborden door  
 Meet & Eat Molenhoek.

De meeste inwoners zijn geïnteresseerd in nieuws van onze gemeente. En dan vooral in nieuws 
over langdurige projecten en toekomstplannen. Bijna 2 op de 3 deelnemers geeft aan hierover ook 
redelijk, goed of zeer goed geïnformeerd te worden. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente in 
mei 2022 liet uitvoeren door Toponderzoek. Hiervoor zijn 1.800 huishoudens en het burgerpanel  
benaderd. De vragenlijst is ook digitaal via sociale media en MaasBuren gedeeld. In totaal deden 
434 inwoners aan het onderzoek mee. 

Ter Sprake en MaasBuren populair
Kanalen die deze inwoners het meest gebruiken zijn de informatiepagina ‘Ter Sprake’ (online en 
offline) en de website van de gemeente. Ook MaasBuren doet het goed. Een meerderheid wil ook 
betrokken worden bij het beleid van de gemeente. En dan vooral als ontvanger van informatie 
of in de rol van raadpleger. Liefst via een digitale enquête, digitale nieuwsbrief of bijeenkomst.  
Meest genoemde onderwerpen, waarbij mensen betrokken willen worden, zijn: duurzaamheid,  
infrastructuur, bouw- en bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening.

Kijk voor meer informatie op: 
www.mookenmiddelaar.nl/onderzoek-communicatie-participatie-2022

22 juli 2022

Inwoners spreken zich uit over communicatie 
en participatie

Doe mee aan de fotowedstrijd 2023/2024
Voor de gemeentegids van 2023-2024 houden wij weer een 
fotowedstrijd. Deze keer met thema: thuis in mijn gemeente.  
We zouden het mooi vinden als u een inkijkje geeft in uw  
dagelijks leven. Een foto van een plek of een gebeurtenis die 
typisch is voor uw leven in Molenhoek, Mook, Plasmolen of 
Middelaar. 

Winnende foto’s
De winnende foto komt op de voorkant van het gemeentema-
gazine. Nummer 1, 2 en 3 worden beloond met een waarde-
bon van respectievelijk 75, 50 en 25 euro. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:
www.mookenmiddelaar.nl/doe-mee-aan-de-fotowedstrijd-20232024 
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