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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

Lekker sporten. Op zwemles. Een verjaardags-
feestje geven. Voor ongeveer 100 kinderen in 
onze gemeente is dit niet vanzelfsprekend. Er is 
in hun gezin niet genoeg geld voor contributie 
of een cadeautje. Bijvoorbeeld omdat hun vader 
of moeder door corona geen baan meer heeft. 
Speciaal voor deze kinderen van 4-18 jaar is er 
Stichting Leergeld De Stuwwal. Ouders kunnen 
hier laagdrempelig om hulp vragen. Omdat ieder 
kind gelijke kansen verdient. 

Hoe het werkt
De Stuwwal werkt met korte lijnen en zonder 
ingewikkelde formulieren. De stichting zorgt er-
voor dat een ervaren intermediair bij het gezin 
langskomt, om samen te bespreken wat nodig 
is om mee te kunnen doen. De vrijwilligers van 
de stichting helpen vervolgens om dit te realise-
ren. Wil een kind bijvoorbeeld voetballen, dan 
overleggen zij direct met de voetbalvereniging. 
De factuur gaat rechtstreeks naar de stichting. 

Een aanvraag doen is simpel
Behalve sport kan Stichting Leergeld op school 
bijspringen in de kosten van lesmateriaal, excur-
sies, een laptop of bijvoorbeeld een fi ets. Maar 
ook voor muziek- of dansles kunt u bij Leergeld 
terecht. Een aanvraag doen is simpel. Heeft u 
een netto inkomen (zonder vakantietoeslag) dat 
lager is dan € 1.332,19 (alleenstaande ouder) 
of € 1.903,14 (gehuwd/samenwonend), ga dan 
naar de website van Stichting Leergeld en doe 
een aanvraag. 

Meer informatie
E-mail: Leergeld.destuwwal@gmail.com
Website: www.leergeld.nl/destuwwal 
De gemeente kent meer regelingen voor mensen
met een laag inkomen. U vindt ze op:
www.mookenmiddelaar.nl/werk-en-inkomen/

Help elkaar
Er zijn nog te veel gezinnen die Stichting 
Leergeld niet kennen. Ook schaamte kan een
reden zijn om geen hulp te vragen. Laten 
we elkaar helpen en wijzen op de mogelijk-
heden. Armoede kan je zomaar overkomen, 
door bijvoorbeeld ontslag, ziekte of een 
scheiding. Kent u een ouder die misschien 
hulp kan gebruiken, vertel dan over Stichting 
Leergeld De Stuwwal.

Ieder kind verdient gelijke kansen

Wij zijn trots op onze vrijwilligers

Veel vrijwilligersorganisaties in onze gemeente 
hebben gedurende de coronacrisis niet bij de 
pakken neergezeten. Sterker nog: ze hebben 
hun schouders er in deze moeilijke tijd behoor-
lijk onder gezet. Door met een creatieve blik te 
kijken naar wat wél kan. Attenties, alternatieve 
activiteiten, telefoongesprekken, bezoekjes. 
We zijn hier als gemeente oprecht van onder de 
indruk. Als blijk van waardering zetten we een 
aantal van deze organisaties graag in de spot-
lights. Te beginnen met het Beweegcollectief.

Beweegcollectief Mook en Middelaar
Beweegcollectief Mook en Middelaar is er voor 
álle (met name) 40-plussers in onze gemeente,
die graag samen willen sporten en bewegen 
onder deskundige begeleiding. Ook wie bijvoor-
beeld dementerend is, kan bij het Beweegcol-

lectief terecht. In coronatijd gingen de vrijwilli-
gers van deze organisatie - samen met zuster-
verenigingen - gewoon door. 
Verschillende beweeglessen vonden buiten 
plaats. Kleine groepjes gingen samen wandelen.
Binnenlessen werden op 1,5 meter gegeven. 
Inwoners konden meedoen met 85 online 
lessen of met de dagelijkse beweegles op de 
lokale omroep. En er was nog veel meer: 10 
beweegboeken, een succesvolle wandel chal-
lenge, de unieke fi etsreis, een beweegkalender, 
beweegkaarten en de ontmoetroute die 16 sep-
tember offi cieel wordt geopend door wethouder 
Pepijn Baneke. 

Bekijk het fi lmpje
Bekijk op het YouTube kanaal van de gemeen-
te de compilatie van het Beweegcollectief met 
terugblik op een bewogen jaar via onderstaande 
link:
https://www.youtube.com/watch?v=I46Va_i4hYY

Benieuwd of Beweegcollectief ook iets voor u is?
Neem eens een kijkje op;
www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl 

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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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaan-
de adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op https://simsite.
mookenmiddelaar.nl/mook-en-middelaar/bekendmakingen_42959/ of op 
www.offi cielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De bekendmakingen lig-
gen 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.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Singel 104 te Molenhoek voor bouwen berging bij woning.

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• De Hove 11 en 11a te Mook voor samenvoegen van woningen.

Taxus Taxi zamelt ruim 
4.360 chemokuren in
Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi een re-
cord hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld: 
ruim 480.000 kilo. Dat is goed voor meer 
dan 4.360 chemotherapieën. Onze gemeen-
te heeft een directe samenwerking met deze 
stichting. Verschillende inwoners deden mee 
met de actie. Werner Toonen van Stichting 
Taxus Taxi bedankt ze voor hun bijdrage. 
“We zijn ontzettend blij met het resultaat.”

Inzameling
Van juni tot en met augustus zijn de chauf-
feurs van Taxus Taxi elke dag op pad ge-
weest om zoveel mogelijk taxussnoeisel in
te zamelen voor de strijd tegen kanker.
Zeven dagen in de week reden ze rond in 
76 gemeentes verspreid over Brabant, Gel-
derland en Noord-Limburg. Dit jaar is er 
70.000 kilo meer ingezameld dan vorig 
jaar. In totaal hebben 12.175 donateurs 
hun takje bijgedragen om dit te bereiken. 

Grondstof voor chemo
In taxusnaalden zit een belangrijke grond-
stof voor chemotherapieën tegen verschil-
lende soorten kanker, zoals eierstok-, borst- 
en longkanker, maar ook tegen kanker van 
de slijmvliezen en in sommige gevallen voor
chemotherapieën tegen alvleesklier- en slok-
darmkanker. Deze stof is enkele maanden
per jaar voldoende aanwezig in de taxus-
naaldjes

Kijk voor meer informatie op:
www.taxustaxi.nl 
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