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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
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De week van de pleegzorg
Van 2 tot 9 november is het de Week van de 
Pleegzorg. Een week waarin we als gemeen-
te extra aandacht besteden aan pleegzorg. 
Onder andere door het organiseren van een 
informatieavond voor geïnteresseerden in 
Malden op 8 november. Wilt u nu alvast meer 
weten over pleegzorg, kijk dan op: 
www.ikwilpleegouderworden.nl  en 
www.openjewereld.nu

Rol van de gemeente
Pleegzorg is er voor kinderen tot 21 jaar die 
(tijdelijk) niet meer thuis kunnen blijven wo-
nen. De gemeente is verantwoordelijk voor 
de zorg voor kinderen, de organisatie van 
pleegzorg en de financiering hiervan. Zij wer-
ken samen met organisaties die de pleegzorg 
uitvoeren, de pleegzorgaanbieders. Pleeg-
zorg is een vorm van jeugdhulp. Er bestaan 
verschillende vormen van pleegzorg, zoals 
weekendpleegzorg, voltijdpleegzorg en crisis- 
pleegzorg. Voor meer informatie hierover kijk 
op de website van onze regio Rijk van Nijme-
gen www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl

Beste match
Voor ieder kind gaat de pleegzorgaanbieder 
op zoek naar het pleeggezin dat het beste 
past. Factoren zoals gezinssamenstelling 
spelen hierin een belangrijke rol. Zo is het 
voor het ene kind prettig in een druk gezin 
met kinderen en zelfs huisdieren. Terwijl het 

andere kind gebaat is bij een rustig gezin 
zonder kinderen. Kijk en luister naar ervarin-
gen van pleegouders op: 
https://vimeo.com/659946285

Informatieavond 8 november
Voor geïnteresseerden organiseren we een 
informatieavond in het gemeentehuis in  
Malden op dinsdag 8 november. Buurtgezin-
nen en pleegzorgaanbieder Entrea Linden-
hout heten u van harte welkom! 

Datum:        Dinsdag 8 november
Tijd:            19.30 - 21.30 uur (koffie en  
  thee staan klaar vanaf 19.15 uur)
Locatie:      Burgerzaal gemeentehuis Malden
Aanmelden:  m.deenen@entrealindenhout.nl 

Buurtgezinnen ‘Opvoeden doen we samen’
Bent u geïnteresseerd in pleegzorg, dan is 
Buurtgezinnen misschien ook wat voor u. 
Deze organisatie is er voor vrijwillige hulp van 
gezinnen aan gezinnen in de buurt. Onder 
het motto ‘opvoeden doen we samen’. Het is 
geen hulpverlening, zoals bij pleegzorg wel 
het geval is. Buurtgezinnen koppelt gezin-
nen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) 
aan een warm en stabiel gezin in de buurt 
(steungezinnen). Het steungezin wil op vrij-
willige basis een handje helpen. Dat kan van 
alles zijn. Bijvoorbeeld een kind naar sport of 
zwemles brengen, een rustige huiswerkplek 

bieden aan een tiener of een vast dagdeel 
een peuter te spelen krijgen. Op deze manier 
ontvangen kinderen zo wat extra liefde en 
aandacht en worden de ouders even ontlast. 
De ondersteuning is alledaags en gelijkwaar-
dig en wordt gegeven door een gezin in de 
buurt dat graag wil helpen. Dit kan een gezin 
met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook 

(groot)ouders met uitwonende kinderen en 
stellen zonder kinderen zijn van harte wel-
kom. Het is wel belangrijk dat steunouders 
ervaring hebben met kinderen. 

Meer weten? 
Bezoek eens de website: 
www.buurtgezinnen.nl 

Gemeenteraad stelt zich voor
Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers - DGP

Als nieuw raadslid wil ik mij graag even aan 
u voorstellen. Mijn naam is Yvonne Janssen 
Groesbeek-Cremers, geboren en getogen in 
Mook. Ik ben getrouwd met Toine en woon 
sinds 1990 in Molenhoek. Onze kinderen 
zijn uitgevlogen, maar wonen met hun part-
ner gelukkig wel in de buurt. Hun plek thuis 
is ingenomen door onze hond Lara. Vier da-
gen in de week werk ik als groepsleerkracht 
bij Kindcentrum Op De Horst in Groesbeek.

In 2010 belde Johan Menkhorst namens 
de DGP of ik misschien interesse had in 
de dorpspartij. Aangezien ik geïnteresseerd 
ben in het wel en wee van onze gemeente 
en ik mij daarvoor ook wil inzetten, ben ik 
lid geworden van de DGP. Als achterban lid 
heb ik zo van dichtbij kunnen ervaren wat 
er allemaal komt kijken bij dorpspolitiek. 
Vanaf de zijlijn kon ik horen en lezen wat 
er besproken werd en kon ik ook mijn vra-
gen stellen en opmerkingen plaatsen. Later 
kwam ik ook als commissielid in beeld en 
nu dan als raadslid.

Ik vind het best wel een eer dat ik deze 
plaats mag innemen. De komende vier jaar 
ga ik vol enthousiasme en energie deze 
uitdaging aan. Kijken wat ik voor onze ge-
meente kan betekenen. Een brug zijn voor 
de inwoners naar de politiek. Ik besef dat ik 
nog veel moet leren, maar weet ook dat een 
frisse blik op zaken soms heel gezond is. 

De komende jaren hoeven we ons niet te 
vervelen, er zijn nog genoeg vraagstukken 
waar een gedegen beslissing over genomen 

moet worden. Fijn om te weten dat we dat 
als raad niet alleen hoeven te doen, maar 
dat de inwoners via een nieuw participatie-
plan actief mee kunnen denken. 

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het mij 
horen. Misschien kan ik hier iets mee. Dat 
is voor mij juist één van redenen waarom ik 
in de raad zit.

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers 

Themabijeenkomst: ‘Grenzen stellen’
Dinsdag 22 november 19.30 - 21.30 uur
Wat zijn uw ervaringen met grenzen stellen?
•  Hoe gaat u hiermee om?
• Wat betekent grenzen stellen voor u?
• Wilt u graag anderen ontmoeten en ge- 
 zamenlijk ervaringen uitwisselen over dit  
 thema?

Kom dan naar deze themabijeenkomst in 
Molenhoek! De bijeenkomst wordt geleid 
door een ervaringsdeskundige van Ixta Noa.

Programma
• 19.30 uur: Inloop, welkom bij de bijeen- 
 komst
• 19.45 uur: Met elkaar ervaringen uit- 
 wisselen over het thema grenzen stellen
• 21.20 uur: Afronding

Locatie en adres
De bijeenkomst vindt plaats in Gemeen-
schapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5,  
Molenhoek.

Iedere maand een themabijeenkomst
Iedere maand organiseren we een thema- 
bijeenkomst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld  
(ont)moeten, zingeving, schaamte, kwets-
baarheid, rouw en verlies, angst, mentaal 
gezond zijn. Maar geef vooral ook zelf aan 
waar u het over wilt hebben!

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze  
themabijeenkomst.

Nadere informatie
Hiervoor kunt u terecht bij Jeroen via: 
jeroen@ixtanoa.nl of via: 06 25 33 96 98.

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 gemeente-
magazine. Nummer 1, 2 en 3 worden beloond met een 
waardebon 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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Scheidt u luiers en/of incontinentiemate-
riaal? Daar zijn Dar en de gemeenten ont-
zettend blij mee. In 2022 haalde Dar tot en 
met september al 625 ton luiers en inconti-
nentiemateriaal gescheiden op in de gehele 
regio. Omdat het (sinds 2021) een nieuwe 
soort afvalstroom is en Dar graag verbetert 
waar het kan, is er een vragenlijst gemaakt. 
We zijn heel benieuwd naar uw mening over 
het scheiden van luiers en incontinentiema-
teriaal! 

Vul de vragenlijst in op 
www.dar.nl/luiers of scan de QR code.

Deel uw mening over het scheiden van luiers en 
incontinentiemateriaal

Gratis Fittest in de Grote Lier Molenhoek

RAADSVERGADERING 10 NOVEMBER 2022
In de raadsvergadering op donderdag 10 november 2022 worden de volgende onderwerpen 
behandeld:

• Regionale agenda 2023-2024 en opgave-overeenkomsten Groene Metropoolregio  
 Arnhem-Nijmegen
• Programmabegroting 2023

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluiste-
ren van onze vergaderingen. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeen-
tehuis; aanvang is 19.30 uur.

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

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
• Karolingenstraat 66 Mook voor een interne verbouwing naar 2 appartementen en 7 studio’s.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Jubileumfestiviteiten op het Raadhuisplein door CV de Heikneuters op 27, 28 en 29  
 januari 2023 Mook.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 27, 28 en 29 januari 2023 voor jubileumfeest CV de Heikneuters op Raadhuisplein Mook.

ALCOHOLWET
• Vergunning art. 35 Alcoholwet verleend aan Carnavalsvereniging De Heikneuters t.b.v.  
 jubileum op 27, 28 en 29 januari 2023.

WAAROVER PRATEN WIJ OPENBARE BEKENDMAKINGEN

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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75 euro voor 700 huurders
Energie besparen is goed voor het klimaat én uw portemonnee. Ook als huurder heeft u hier 
profijt van, namelijk een comfortabel huis én een lagere energierekening. 

De gemeente helpt 700 huurders met een waardebon van 75 euro. Om energiebesparende 
producten te kopen bij de WoonWijzerWinkel 
(www.woonwijzerwinkel.nl/mookmiddelaar). Zonde om niet te gebruiken.

Kom langs bij het Energiecafé
Bent u huurder in onze gemeente en heeft u de geschenkbon nog niet besteed? De men-
sen van het Energiecafé helpen u graag. Kom gewoon een keertje langs.

• 14 november: 19.45 - 21.30 uur. Open inloop, LOP Molenhoek.
• 19 november: 13.00 - 15.00 uur. Buur-helpt-Buur “Samen door de winter”, Môks  
 Café, Mook.  
 Met een pakketje voor bewoners die zelf geholpen willen worden én minimaal twee  
 anderen willen helpen met het verlagen van hun energierekening. 
• 26 november: 10.30 - 12.00 uur. Open inloop, LOP Molenhoek.

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

Op 16 november wordt er namens het project Samenfit door het beweegcollectief weer een fittest 
georganiseerd. Deze is gratis! Wilt u gaan bewegen, maar u weet niet hoe u ervoor staat of wat 
u wilt doen? Start dan eerst met een gratis fittest om samen te kijken wat kan! 

Bij binnenkomst ontvangt u eerst een kop koffie of thee. Dan wordt, onder begeleiding van een 
fysiotherapeut en vrijwilligers, een fittest bij u afgenomen en vult u een vragenlijst in. Daarna 
wordt er een voorlopig sportadvies gegeven. 
Aanmelden kan op de website: www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl 
Of bel naar Imke Bonnamy 06 41 01 81 38 of mail: 
beweegcoach@beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl 

Op zaterdag 5 november om 15.00 uur geeft Maria Hopman in het Môks café een lezing.  
Maria onderzoekt al 14 jaar het hele jaar door wat warmte doet tijdens het wandelen/bewegen. 
Zij vertelt hoe u zich het beste kunt voorbereiden en wat u het beste kunt eten en drinken.  

Maria, hoogleraar Inspanningsfysioloog, neemt u mee in haar bevindingen en geeft bruikbare 
tips. De lezing wordt u gratis aangeboden door het Beweegcollectief Mook en Middelaar en is 
zonder aanmelding te bezoeken. 

Lezing van professor Maria Hopman 
over ‘warmte en bewegen’

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
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