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Meedoen met een laag inkomen
Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners 
mee kunnen doen aan sport, cultuur of ont-
spanning. Ook als u een laag inkomen en 
weinig vermogen heeft. Dat is heel belangrijk 
voor kinderen, maar ook alle andere inwoners 
moeten kunnen meedoen.

Voor kinderen
Stichting Leergeld De Stuwwal zet zich in 
om kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen 
met een laag inkomen te helpen. Leergeld 
biedt kinderen de mogelijkheid om gewoon 
mee te doen aan onze samenleving. Leergeld 
kan bijvoorbeeld een fiets, computer of lap-
top aanschaffen. Ook kunnen de kosten om 
mee te doen met zwemles, sport- of culturele 
activiteiten worden vergoed. 
Vragen of informatie? Ga dan naar de website:  

‘Vector of Memory’ in Mook Golfaanbod voor mensen met een fysieke beperking 

Doe mee met de World Cleanup Day op 17 September!

Op 17 september wordt om 14.00 uur bij 
Museum Remember September 1944 aan de 
Kon. Julianatraat in Mook een ‘Vector of Me-
mory’ onthuld. Met deze bijzondere markering 
maakt de gemeente Mook en Middelaar deel 
uit van de Liberation Route Europe. Dit is een 
internationaal netwerk van meer dan 10.000 
kilometer aan wandelroutes langs musea,  
monumenten, begraafplaatsen en historische 
locaties die herinneren aan de laatste fase 
van de Tweede Wereldoorlog. Bij de onthul-
ling zijn ook een luitenant-kolonel, 20 solda-
ten en een Color Guard van de 82nd Airborn 
Division - een divisie van het leger van de 
Verenigde Staten - aanwezig.

Serie wegwijzers
De Vector is een bijzondere wegwijzer in een 
serie van meerdere ‘Vectors of Memory’, 
ontworpen door de befaamde Amerikaanse  
architect Daniel Libeskind. De Vectors mar-
keren belangrijke gebeurtenissen aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Golf is een geweldige sport voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, of beperking. Toch is de 
sportkeuze voor mensen met een beperking vaak letterlijk en figuurlijk begrensd. Golfbaan het 
Rijk van Nijmegen steekt hier een stokje voor en helpt u ontdekken welke mogelijkheden er zijn. 

Daarom organiseert het Rijk van Nijmegen op 6 oktober van 12.00 tot 13.00 uur een golf-
clinic voor mensen met een fysieke beperking. Dit doen zij in samenwerking met Stichting 
Revalidatiegolf, NGF, Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sporten. Afgelopen editie was al 
zeer succesvol. Een groot deel van de deelnemers heeft na afloop zelfs hun golfbaanpermissie 
gehaald en slaat nu wekelijks een balletje!

Zin om dezelfde uitdaging aan te gaan, een heerlijke middag in de buitenlucht te hebben en 
deze mooie sport met anderen mensen met een fysieke beperking te ontdekken? Meld uzelf 
aan via jose@stichtingrevalidatiegolf.com en u ontvangt alle gegevens om mee te doen. Kom 
langs! Wij verzekeren u dat u er geen spijt van krijgt.  

www.leergeld.nl/destuwwal
Daar kunt u het aanvraagformulier invullen 
en naar Leergeld toesturen. Of u kunt bellen 
naar 06 - 53 38 74 56 en een bericht inspre-
ken. Leergeld belt dan terug.

Stichting Leergeld en de gemeente Mook en 
Middelaar werken samen met Jeugdfonds 
Sport, Jeugdfonds Cultuur, Nationaal fonds 
Kinderhulp en Jarige Job. 

Voor andere inwoners
De gemeente kent verschillende regelingen 
om u te helpen als u een laag inkomen heeft 
en weinig vermogen.

- Meedoenregeling
 U kunt een bedrag ontvangen van € 150  

 per persoon per jaar. Dat is bedoeld als  
 een bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld  
 een sportclub of muziekvereniging. En heeft 
  u al uw pensioen of bent u chronisch ziek  
 of gehandicapt, dan is de bijdrage € 200.
- Collectieve Ziektekostenverzekering voor  
 Minima
 U kunt ook meedoen aan de Collectieve  
 Ziektekostenverzekering voor Minima. Die  
 biedt een uitstekende verzekering tegen  
 een goede prijs. U kunt aan het einde van  
 het jaar overstappen. Meer informatie later  
 dit jaar in Ter Sprake en op:
 www.maasburen.nl  
- Bijzondere kosten
 Heeft u bijzondere noodzakelijke kosten?  
 Misschien kunt u dan bijzondere bijstand  
 krijgen.

Wilt u meer weten? 
Bel voor al uw vragen en voor informatie naar 
de gemeente: 024 - 696 91 11.
Of vraag de digitale folder aan via:
gemeente@mookenmiddelaar.nl 

Bij Museum Remember September 1944 
wordt het verhaal verteld van de gevechten 
die tijdens operatie Market Garden in septem-
ber 1944 hebben plaatsgevonden bij Mook. 
“Het is belangrijk dat we blijven herinneren 
en dat we blijven uitdragen wat er gebeurd is”, 
zegt Frits Janssen van Stichting Remember  
September 1944.

Van Mesch tot Mook
Limburg gaat met de speciale themaroute 
‘Bevrijding van Limburg’ deel uitmaken van 
het internationale wandelnetwerk. De route 
loopt van Mesch tot Mook, door heel Lim-
burg, en staat stil bij belangrijke plekken en 
verhalen over de eindfase van de oorlog. In 
september wordt de route gepresenteerd in 
Mesch, waar in 1944 Amerikaanse troepen 
voor het eerst de Belgisch-Nederlandse grens 
overstaken. Ondertussen zijn de hoofdroute 
door Limburg en meer dan 150 verhalen al 
te zien op www.liberationroute.com

Samenwerking
LRE Foundation, initiatiefnemer van de Libe-
ration Route Europe, werkt voor de wandel- 
route ‘Bevrijding van Limburg’ nauw samen 
Limburg Marketing, Routebureau Noord- 
en Midden-Limburg en Routepunt Visit 
Zuid-Limburg. Financiële bijdragen worden 
geleverd door de Provincie Limburg, alle ge-
meenten in Limburg, Ons WCL Midden-Lim-
burg en vfonds.

Op zaterdag 17 september wordt de World 
Cleanup Day gehouden en samen met de ge-
meente Mook wil de natuur-en milieugroep 
ANIMO daar een succesvolle dag van maken. 

Om 9.30 uur worden op 3 locaties door 
de buitendienst van de gemeente Mook de 
materialen uitgedeeld, zoals grijpers, hand-
schoenen en vuilniszakken. Rond 12 uur 
stoppen we en kunnen we nog even onder het 
genot van koffie en vlaai napraten. De bui-
tendienst haalt rond die tijd de spullen weer 
op. In principe gaan de vrijwilligers aan het 
werk in Mook, Molenhoek en op de Bisselt. 

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Peter Giesberts 06 - 36 25 91 15.

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

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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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 gemeente-
huis, informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak 
maken. Met betrekking tot aanvragen omgevingsvergunning dient u er rekening mee te houden 
dat wij alleen inzage verschaffen in het ingediende aanvraagformulier omdat de onderliggende 
stukken vaak nog niet compleet of definitief zijn en nog kunnen wijzigen. Deze stukken kunt u 
inzien op het moment dat we een beslissing hebben genomen op de aanvraag.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Eindweg 7b te Middelaar voor de nieuwbouw van een woonhuis. 

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 10 en 11 september 2022 voor Molenhoekdag door Stichting Molenhoekdag in Molenhoek.
• 17 en 18 september 2021 voor Keramisto door Noord Limburgs Pottenbakkers Collectief  
 op de Mookerplas.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor Keramisto op 17 en 18 september 2022 op de Mookerplas.

MELDING APV
• Onthulling wegwijzer Liberation Route aan Koningin Julianastraat 8 te Mook, 17 september  
 2022.

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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zAgenda Energiecafé
U kunt als huurder nog steeds uw geschenkbon met een tegoed van € 75 besteden. Kom 
naar het Energiecafé als u:
• (samen met uw buren) een adviesgesprek wilt
• wilt weten hoe u uw energierekening verder kunt verlagen
• hulp zoekt bij het bestellen op www.woonwijzerwinkel.nl

U kun zich voor meer informatie over deze huurdersactie ook melden via 
menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl of 06 - 54 30 62 48. 

Activiteiten in september
• 10 september: informatie op de Duurzaamheidsmarkt in Gennep. 
• 11 september: informatie en hulp bij bestellen van uw tegoed van € 75, Molenhoekdag. 
• 12 september: open inloop, vraag het de energiecoach, 19.45 - 21.30 uur, LOP  
 Molenhoek. Ook voor huurders en voor toelichting op de warmtescan. 
• 15 september: thema-avond, 19.15 - 22.00 uur, De Wieken, Molenhoek. 
 Voor wie informatie en tips wil over isolatie, kierdichting en ventilatie, zonnepanelen,  
 warmtepompen, andere alternatieve warmtebronnen voor aardgas en hulp bij financiering.

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