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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

Afscheid VVV-vrijwilligers VVV Plasmolen-Mook 
VVV Plasmolen-Mook gaat vanaf december 
verder als Toerist Informatie Punt in de Panne-
koekenbakker Plasmolen. Op basis van verschil-
lende facetten, zoals afnemende bezoekers-
aantallen en het grootschalige online aanbod, 
hebben Plasmolen Mook Toerisme Recreatie 
(PMTR), Gemeente Mook en Middelaar en Visit 
Arnhem Nijmegen besloten om afscheid te nemen  
van de VVV in de huidige vorm. 

Ruim 20 trouwe vrijwilligers
Vrijdag 5 november was daarom een afscheids-
receptie voor alle VVV-vrijwilligers van VVV 
Plasmolen-Mook. Een team van ruim 20 trou-
we vrijwilligers kwam samen bij De Pannekoe-
kenbakker Plasmolen om in het bijzijn van het 
bestuur van PMTR en wethouder Karin Peters 
van de Gemeente Mook en Middelaar het glas 
te heffen en terug te blikken op de voorgaande 
jaren. Iedereen werd persoonlijk in het zonnetje 
gezet, met speciale aandacht voor coördinator 
Riky Mokkink en de dames met bijzonder lange 
trouwe dienst: Wilma Vis, 32 jaar - Willy Windy, 
23 jaar - Corry Sommers, 21 jaar - Thea van 
den Berg, 20 jaar. 

Toeristische informatie bij de receptie
“We zien dat gasten hun toeristische informatie 
verkrijgen bij de receptie van hun accommoda-
tie of bij de horecamedewerker van de gelegen-
heid waar zij te gast zijn. De rol van toeristische, 
recreatieve ondernemers is naast internet daar-
mee belangrijker dan ooit. De gast verwacht van 
de persoon tegenover zich dat die beschikt over 
lokale kennis en hem kan voorzien van de leuk-
ste, lokale tips” aldus wethouder Karin Peters. 
Bovengenoemde partijen hebben daarom samen  

gekeken naar mogelijkheden die aansluiten bij 
het gastheerschap in de gehele regio. De ge-
meente Mook en Middelaar is daarom blij dit 
najaar als één van de twee pilot-locaties van 
Toerisme Arnhem Nijmegen in het Rijk van Nij-
megen te mogen fungeren. 

Pannenkoekenbakker is voortaan TIP
Begin december krijgt de Pannekoekenbakker 
in Plasmolen een TIP (Toeristisch Informatie 
Punt). Een TIP is een shop-in-shop locatie bij 

een toeristische ondernemer, zoals een hotel, 
museum of restaurant. Op deze locaties vindt 
u een informatiewand met een overzichtskaart 
en zijn routekaarten voor wandelaars en fietsers 
te koop. 
De medewerkers krijgen trainingen in gastheer-
schap; over hoe zij bijvoorbeeld bezoekers het 
beste kunnen ontvangen en service verlenen. In 
totaal komen er circa 15 tot 20 TIP’s in het Rijk 
van Nijmegen, waarvan er 10 in het voorjaar ge-
realiseerd moeten zijn. 

Sinds 1 januari is Dar binnen onze gemeente 
verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken 
van het huishoudelijke afval. We zijn benieuwd 
naar wat u vindt van het werk dat Dar in onze 
gemeente doet. Integron doet dit onderzoek voor 
Dar. Met dit onderzoek kan Dar zien hoe u Dar 
als organisatie waardeert, hoe u de dienstver-
lening ervaart en waar volgens u mogelijke ver-
beterpunten zijn. Wij zijn erg benieuwd naar uw 
antwoorden. 

Uitnodigingsbrief
Dar stuurt willekeurig uitnodigingsbrieven naar 
bewoners uit onze gemeente. Niet iedereen 
krijgt deze brief. Krijgt u deze brief wel? Doet u 
dan ook mee aan het onderzoek? Vul de vragen-
lijst online in via de link in de uitnodigingsbrief. 
Wij waarderen het enorm als u meedoet! 

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit bewonersonderzoek of 
wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met Integron via support@integron.nl

 Toelichting
 Dit onderzoek gaat over hoe tevreden u bent  
 over wat Dar nu doet. Het staat los van het  
 traject dat we in 2022 samen met onze in-
 woners ingaan om grondstoffen beter te  
 scheiden en tot 30 kilo restafval per persoon 
 te komen. 

Bewonersonderzoek Dar - U doet toch ook mee? 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



INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE

Op 9 november was het de Dag van de Mantel-
zorg. Een goed moment om onze mantelzorgers 
in het zonnetje te zetten. Alle mantelzorgers 
die in onze gemeente wonen, konden zich aan-
melden voor een Mantelzorgwaardering. Deze 
werd symbolisch uitgereikt door wethouder 
Pepijn Baneke aan mevrouw Dimmers-Derks in 
Molenhoek. Andere mantelzorgers ontvingen 
de attentie per post.

“Even niet zorgen”
Daarnaast konden mantelzorgers genieten van 
een gezellige high tea of een sfeervol diner in 
Conferentieoord de Poort of van een thuisbe-
zorgde huisgemaakte taartselectie.

Deze woorden van enkele aanwezige mantel-
zorgers geven goed aan waarom een dag als 
deze zo waardevol is: “Echt een uitje! Even 
niet zorgen, maar er wordt voor ons gezorgd.” 
“Wat was het fijn om er even uit te zijn en 
elkaar weer te ontmoeten.” “In één woord fan-
tastisch!”

Registreren
Bent u zelf inwoner van de gemeente Mook 
en Middelaar en mantelzorger voor iemand 
binnen onze gemeente? En wilt u in 2022 
ook in aanmerking komen voor de mantelzorg-
waardering? Dan kunt u zich laten registreren 
als mantelzorger door het formulier op onze 
gemeentelijke website in te vullen. U vindt 
het formulier via www.mookenmiddelaar.nl/
mantelzorgwaardering

Vandaag, 19 november, is het de Dag van de Ondernemer. De Dag 
van de Ondernemer is in het leven geroepen om alle ondernemers 
van Nederland in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun 
daadkracht, lef en energie. En daarmee ook te bedanken voor 
hun bijdrage aan onze gemeenschap en leefbaarheid. Want wat 
te denken van sponsoring van de sportverenigingen of mooie mu-
ziekvoorstellingen? Bijdragen aan de Scouting of het beschikbaar 
stellen van prijzen voor een loterij? Het zijn slechts enkele van de 
vele voorbeelden waar u bijdraagt aan het welzijn van onze inwo-
ners en aan het leuk en gezond houden van onze leefomgeving. 
Maar natuurlijk ook uw bijdrage aan werkgelegenheid, stage- of 
leerplekken. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en ook 
daar draagt u aan bij.

En het is al vaak gezegd, voor de meesten van u is het een zware 
periode geweest en is het de vraag hoe de komende winterperiode 
eruit gaat ziet. De nieuwe maatregelen vragen flexibiliteit van ons 
allemaal maar zeker ook van u als ondernemer. We hebben u regelmatig van alle ondersteu-
ningsmaatregelen op de hoogte gehouden en zullen dat ook blijven doen. We beseffen dat 
de komende periode veel van u vraagt. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of een 
andere vraag hebben aarzel dan niet contact met ons op te nemen via 024 - 696 91 11. 
Middels deze brief wil ik u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan onze gemeenschap en een 
hart onder de riem steken voor de komende periode.

Hartelijke groet,

Karin Peters
Wethouder Wonen, Werk en Economie

Zaterdag 20 november a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van de doorgang onder de 
spoorbrug in Mook. Daardoor is de Rijksweg N271 tussen Mook en Molenhoek in de ochtend afge-
sloten. De coupure sluit als de Maasdijk in Mook zou falen bij hoogwater op de Maas.

De oefening vindt plaats tussen 8.30 uur en 12.00 uur. De gemeente neemt verkeersmaatre-
gelen. De coupure onder de spoorbrug beschermt Molenhoek en Malden tegen extreem hoog-
water op de Maas. Het is de enige Limburgse coupure van Waterschap Rivierenland.

Oefening
Tijdens de oefening wordt gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is 
en hoe de samenwerking met de gemeente en de aannemer verloopt. 

Coupures en keermuur
Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. 
Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting 
van een aantal van de in totaal 52 coupures/keermuren in het rivierengebied. Iedere coupure 
komt eens in de vijf jaar aan de beurt.

#tothier
Woon je in het rivierengebied? Dan beschermen de coupures en dijken je tegen een overstro-
ming. Als ze dat niet deden, tot waar staat het water dan in jouw huiskamer? Ervaar het zelf, 
download de app en deel het met vrienden en familie! www.tothier.nu 

Foto’s: 
Kim Falk, 
Malderburch

Dag van de Mantelzorg 
geslaagd

Beste ondernemers,

Waterschap Rivierenland oefent sluiting coupure 
spoorbrug Mook



De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op:
www.officielebekendmakingen.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
• Pastoor Fabritiusstraat 21 Mook herplaatsen overkapping en garage. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Muldershofweg 18 Plasmolen verbouwen woning.
• Wolfkuilseweg 2a Mook bouwen vrijstaande woning.
• Rijksweg 33c Molenhoek voor het vestigen van The Flatbread Bakery B.V. 
  in een deel van het bestaande bedrijfsgebouw (geadresseerd aan Mid- 
 delweg 7a Molenhoek).

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 11 november 2021 tijdelijk plaatsen container door particulier nabij  
 Berkenhof 18 Molenhoek.

MELDING (MILIEU)
• Rijksweg 33 Molenhoek starten van de activiteit van het voorbakken en  
 verpakken van brood. 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

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

Programma Energiecafé november december 

Vergeet niet uw energievoucher te besteden vóór 15 december a.s.

24 november - Vraag het de energiecoach.
Open inloop, 17.30 - 19.00 uur, ’t Zwaantje, 
ONDER VOORBEHOUD lokale coronaregels, 

check website energiecafemookenmiddelaar.nl

2 december - Vraag het de energiecoach
Open inloop, 18.15 - 19.30 uur, Môks Café, Mook, 

ONDER VOORBEHOUD lokale coronaregels, 
check website energiecafemookenmiddelaar.nl

13 december - Vraag het de energiecoach
Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 

Kijk voor meer informatie op energiecafemookenmiddelaar.nl
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