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14 januari 2022

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

Doe meer met taal!

Vindt u het soms moeilijk om de post te lezen die u krijgt van de overheid? Lukt het u niet om een 
goede brief te schrijven? Vindt u het lastig om uw geldzaken goed bij te houden omdat u niet zo goed 
bent met rekenen? Of lukt het u niet om op de computer goede informatie te vinden? 

Ook voor volwassenen bestaat er de kans om hier iets aan te doen. Het ROC biedt hiervoor veel 
cursussen aan. In kleine groepjes en met mensen die hetzelfde probleem hebben. En het kost 
maar € 45,- per jaar. 

Wilt u graag meer informatie? 
Op het gemeentehuis kunt u de folders van het ROC krijgen. Bel hiervoor met het Klantcontact-
centrum (KCC), tel. 024 - 696 91 11. Of kijk op de website van het ROC: Klik op Nederlands, 
rekenen en digitale vaardigheden (roc-nijmegen.nl/cursussen)

Uw kind kan vanaf de dag waarop het vier jaar 
wordt naar een basisschool gaan. De scholen 
organiseren binnenkort informatiebijeenkom-
sten. Kinderen kunnen dan aangemeld worden 
voor het schooljaar 2022-2023. De aanmel-
dingsmogelijkheid geldt voor alle kinderen 
die voor 1 augustus 2023 vier jaar worden.

Wilt u informatie over de scholen, dan kunt u 
bij één of meer scholen de website bekijken 
en de schoolgids downloaden. De basisscho-
len van de gemeente 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

Passend onderwijs
In verband met de Wet op passend onderwijs 
is het belangrijk om uw kind tien weken vóór 
zijn of haar eerste schooldag aan te melden, 
omdat de scholen tien weken de tijd hebben 
om na te gaan of de school een passend on-
derwijsaanbod kan bieden aan uw kind. De 
scholen stellen het op prijs wanneer u, als 
het kan, uw kind vóór 1 maart 2022 aan-
meldt bij de school van uw keuze. 

Leerplicht
Op de gemeentelijke website: 
www.mookenmiddelaar.nl is informatie te 
vinden over de leerplicht. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar de gemeente, tele- 
foonnummer 024 - 696 91 11 en vragen 
naar de leerplichtambtenaar. 

Inschrijving basisscholen

Formulierenbrigade helpt inwoners 
met invullen formulieren

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. Aanvullen-
de 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.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Voor 11 t/m 14 april 2022 aan Kandinsky college voor de avondvierdaagse in Molenhoek.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 11 t/m 14 april 2022 voor Avondvierdaagse door Kandinsky college in Molenhoek.

MELDING SLOOP
• Dorpsstraat 46 te Middelaar voor het inleveren van asbesthoudend materiaal bij milieustraat. 

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

Programma Energiecafé tot en met 31 maart 2022 
Onder voorbehoud lokale coronaregels, check www.energiecafemookenmiddelaar.nl  

14 februari Vraag het de energiecoach
  Open inloop, LOP Molenhoek, 19.45 - 21.00 uur.

24 februari en Workshop
17 maart In één avond praten we u bij over ingewikkelde begrippen 
  zoals klimaatverandering en -adaptatie, warmte transitie, aardgasvrij en 
  wat u voor uzelf het beste kunt doen. Veel ruimte voor vraag en ant-
  woord. Beperkt aantal plaatsen. Meld u snel per e-mail aan bij: 
  info@energiecafemookenmiddelaar.nl 
  Locatie: ‘t Môks Café, Mook, 19.30 uur.

14 maart Vraag het de energiecoach
  Open inloop, LOP Molenhoek, 19.45 - 21.00 uur.

24 maart Thema-avond “Warmtepompen? Leer eerst je eigen huis kennen.” 
  Wat te doen en wat niet te doen met een warmtepomp. 
  Spreker(s): wordt nog bekend gemaakt. 
  Locatie: De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek, 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.energiecafemookenmiddelaar.nl 

Het komt regelmatig voor; inwoners die moeite hebben om een formulier in te vullen. Is dat het 
geval, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.

Afspraak maken
De formulierenbrigade houdt iedere maand een spreekuur. In verband met de coronamaat- 
regelen is dit op afspraak. U kunt daarvoor bellen naar 06 - 23 84 29 64.

Spreekuren
Voor het jaar 2022 zijn in Malden en Groesbeek spreekuren gepland. U kunt als inwoner van 
Mook en Middelaar daar ook terecht: 

 Plaats Datum Tijd
 
 Op de Heuvel 6 januari 2022 Steeds van
 Ericastraat 39 20 januari 2022 11.00 tot 14.00 uur
 Groesbeek 3 februari 2022
  17 februari 2022
  3 maart 2022
  17 maart 2022
  31 maart 2022

 Maldensteijn 13 januari 2022 Steeds van
 Kerkplein 8 27 januari 2022 11.00 tot 14.00 uur
 Malden 10 februari 2022
  24 februari 2022
  10 maart 2022
  24 maart 2022

Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners met (financiële) vragen of moeite 
met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren 
voor tegemoetkoming in de kosten van een sport of een lidmaatschap, kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen of om het aanvragen van een toeslag bij de Belastingdienst.  
De vraag moet in principe opgelost kunnen worden met één afspraak.
U kunt de formulierenbrigade bereiken per telefoon op 06 - 23 84 29 64 of kijk op de website 
Formulierenspreekuur - SSHB support

Meer hulp nodig?
Voor mensen die meer hulp nodig hebben, is er SSHBsupport. Die biedt begeleiding bij thuis- 
administratie of bij vragen over schulden. U kunt SSHBsupport bereiken per telefoon op  
06 - 83 17 80 53 (Miranda Schulten) of 06 - 30 00 60 35 (Ida Egberink), of kijk op de 
website www.sshbsupport.nl

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus regelmatig een kijkje op onze website: 
www.mookenmiddelaar.nl/corona 

U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie coronavirus
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