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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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TER SPRAKE

Dodenherdenking
Het gemeentebestuur organiseert op woens-
dag 4 mei a.s. de jaarlijkse dodenherdenking 
in Mook. De herdenkingsplechtigheid begint 
om 19.00 uur met een dienst in de parochie-
kerk St. Antonius Abt van Mook. Na afloop 
van deze herdenkingsdienst vertrekt om ca. 
19.30 uur onder begeleiding van het gilde Sint 
Sebastianus een stille tocht naar de Britse  
militaire begraafplaats aan de Groesbeekseweg. 

Tijdens de ceremonie, van ca. 19.45 tot 
20.15 uur, wordt de muziek verzorgd door 
Muziekvereniging Middelaar 1919. Tevens 
wordt op verzoek van de burgemeester een 
lied ten gehore gebracht door de Cantantes. 
Een lied dat passend is bij de toespraak van 
burgemeester mr. drs. W. Gradisen. 

Kranslegging
De burgemeester legt vervolgens namens 
het bestuur en de inwoners van de gemeente 
Mook en Middelaar een krans. Namens de 
schoolkinderen wordt een krans gelegd in 
het kader van het project “Adopteer een mo-
nument”. Aansluitend is er voor de overige 
aanwezigen gelegenheid bloemen te leggen.

Uitnodiging
Het college van burgemeester en wethou-
ders nodigt u uit deze herdenkingsplechtig-
heid bij te wonen. Alle gevallenen, maar in 
het bijzonder de Mookse gevallenen en de 
militairen die in of nabij de gemeente Mook 
en Middelaar het leven hebben verloren en 
ter plaatse begraven zijn, worden op 4 mei 

herdacht. Na afloop staat de koffie klaar in 
het gemeenschapshuis van Mook, waarvoor 
wij u van harte uitnodigen.

Vlag halfstok
Het gemeentebestuur vraagt degenen die 
over een vlaggenstok of vlaggenmast met 
vlag beschikken om de vlag tijdens de na-
tionale dodenherdenking op 4 mei halfstok 
te hangen. Dit verzoek geldt in het bijzonder 
voor de bewoners van de Groesbeekseweg 
tussen de Rijksweg en de Britse militaire be-
graafplaats. 

Ter informatie: de vlag dient na zonsonder-
gang (ca. 21.10 uur) te worden binnenge-
haald.

‘Wandelen met Verhalen’ is terug

Zondag 1 mei gaat de maandelijkse wande-
ling ‘Wandelen met Verhalen’ weer van start 
in de omgeving van Plasmolen. Van 11.00 uur 
tot ongeveer 13.30 uur wandelt u met gids 
door het heuvelachtige stuwwalgebied van de 
Jansberg, de Mookerheide of het Maasheggen 
landschap van de Maasvallei. Tot november 
kunt u vervolgens iedere laatste zondag van 
de maand meelopen.

Onderweg in deze prachtige, on-Nederlandse 
omgeving worden verhalen verteld over de 
ontstaansgeschiedenis van dit landschap. 
Gevormd in ijskoude tijden, door het water 
van grote rivieren en de westenwind. 
En over de indrukwekkende historie en de rijke 
cultuur van ons gebied. U wist natuurlijk dat 
hier de Romeinen hebben rondgelopen. Maar 
ook Spanje (denk aan de Slag op de Mooker- 
heide), Frankrijk en niet zo lang geleden 
Duitsland hebben dit gebied in handen ge-
had. Zelfs België is hier de baas geweest. 
Zij allen hebben het rijke verleden van onze 
regio mede bepaald en hebben indrukwek-
kende verhalen en legendes achtergelaten. 

Amusante anekdotes
Daarnaast kent onze omgeving talrijke her-

denkingsmonumenten zoals kapelletjes en 
wegkruisen, maar ook herinneringen uit een 
veel verder verleden, zoals grafheuvels en 
Romeinse urnenvelden. Allemaal met een 
amusante anekdote of een interessante ach-
tergrond. En dan ook nog de Maas: in de 
Middeleeuwen brenger van een vruchtbaar 
laagje aarde voor een voorspoedige oogst, nu 
brenger van toeristische voorspoed. Naast 
deze ‘vriend’ de Maas was er natuurlijk ook al-
tijd de ‘dreigende’ Maas. Zelfs nu nog, nu de 
rivier tussen stevige dijken lijkt te stromen. 
Ja, onze streek is rijk aan verhalen, allemaal 
waard om verteld en gehoord te worden! 
     
Meld u aan
Wilt u hier meer van weten en tegelijkertijd 
genieten van fantastische natuur, wandel 
dan mee. De wandeling van zondag 1 mei 
is ongeveer 7,5 kilometer en start bij het 
oude VVV-kantoor aan de Witteweg (naast 
De Pannekoekenbakker) in Plasmolen en 
kost 4 euro per persoon. De wandeling gaat 
over bospaden en geaccidenteerd terrein, 
dus goede wandelschoenen zijn aanbevolen. 
Aanmelden kan bij Theo van Brunschot, via 
06 - 20 17 79 17 of: 
t_vanbrunschot@hotmail.com

Eenmalige energietoeslag 2022
De energieprijzen zijn flink gestegen. Daar 
heeft iedereen in Nederland mee te maken. 
Maar mensen met een laag inkomen worden 
extra hard getroffen. Voor hen is de eenmali-
ge energietoeslag 2022.

Hoeveel is het?
De eenmalige energietoeslag bedraagt 
€ 800 per huishouden.

Niet aanvragen
Als u een uitkering ontvangt van de gemeente 
dan hoeft u niets aan te vragen. Het gaat om: 
• algemene bijstand, met uitzondering van  
 huishoudens met kostendelende mede- 
 bewoners;
• bijzondere bijstand of bijdrage voor de  
 CZM;
• een uitkering op grond van de IOAW;
• een uitkering op grond van de IOAZ.
Heeft u een van deze uitkeringen, dan krijgt 
u vanzelf een brief. De betaling volgt zo snel 
mogelijk, maar u ontvangt de toeslag uiterlijk 
16 mei 2022.

Ook mensen die een aanvullende inkomens-
voorziening ouderen (AIO) van de SVB ont-
vangen hoeven geen aanvraag te doen. Ook 
zij krijgen vanzelf een brief en een betaling 
zodra wij de gegevens van de SVB hebben 
gekregen.

Wel aanvragen; vanaf 1 mei 2022
Alle andere mensen met een laag inkomen 
moeten wél een aanvraag indienen; ook de 
huishoudens met kostendelende medebewo-
ners. Wij beoordelen of u aan de eisen vol-
doet. Heeft u recht op de eenmalige toeslag 
dan betalen we deze zo spoedig mogelijk uit.
U kunt vanaf 1 mei 2022 een aanvraag 
doen. Daarvoor gebruikt u het formulier dat 
vanaf 1 mei op onze website staat.

Voorwaarden
Er geldt een aantal voorwaarden voor het 
doen van een aanvraag.
U heeft geen recht op een toeslag als u:
• in een inrichting woont;
• geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
• bij ons staat ingeschreven met een brief- 
 adres;

• jonger bent dan 21 jaar;
• jonger bent dan 27 jaar en aanspraak  
 heeft op studiefinanciering.

Daarnaast geldt dat:
1. u zelf de rekening voor de energie (gas en  
 elektra) betaalt;
2. u een laag inkomen heeft.

Met een laag inkomen bedoelen wij een in- 
komen dat lager is dan 120% van de bij-
standsnorm. Voor een alleenstaande (ouder) 
is dat € 1.244,55 en voor gehuwden 
€ 1.777,92 netto per maand zonder vakantie- 
geld.
Voor mensen die ouder zijn dan de AOW-leef-
tijd liggen de inkomensgrenzen iets hoger. 
Dat is € 1.367,98 voor een alleenstaande en 
€ 1.854,87 voor gehuwden.

Geen vermogenstoets
Bij het beoordelen van het recht op de ener-
gietoeslag kijken we niet naar uw vermogen. 
Dus spaargeld, een auto, eigen huis of  
waardevolle bezittingen tellen niet mee.

Hulp nodig?
Vindt u het lastig om de aanvraag te doen? 
Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrien-
den. Is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u terecht bij de formulierenbrigade van 
SSHB. Meer informatie hierover kunt u krij-
gen per telefoon op nummer: 
06 - 23 84 29 64 of kijk op:
www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade

Zorgen over geld
Heeft u zorgen over uw geld; kunt u maar 
moeilijk rondkomen? Dan kunt u hulp vra-
gen bij SSHBsupport. Meer informatie bij 
Ida Egberink (06 - 30 00 60 35) of Miranda 
Schulten (06 - 83 17 80 53). Of kijk op de 
website: www.sshbsupport.nl

Vragen?
Heeft u nog andere vragen, stuur dan een 
e-mail naar:
werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl 
of neem contact op met het KlantContact-
Centrum via 024 - 696 9111.

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

mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl
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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 gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken. 

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Elzenstraat 10 Middelaar voor beperkte milieutoets veehouderij. 
• Karolingenstraat 66 Mook interne verbouwing naar twee appartementen en zeven studio’s. 
• Koningsbeemdweg 1 Middelaar plaatsen tijdelijke woonunit. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Middelweg 2a Molenhoek plaatsen berging. 

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
• Bovensteweg 10a Mook realiseren keerwand aan de straatperceelgrens.

VERLEENDE GELUIDSONTHEFFING APV
• Camping de Geuldert geluidsontheffing tijdens doortocht Vierdaagse 21 juli 2022.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• 24 juni 2022 ontvangst Hectometermars door Stichting Vierdaagse op Rijksweg 189  
 Mook.
• Plantjesverkoop door Muziekvereniging Middelaar op 23 april 2022, kerkplein Middelaar.
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Programma Energiecafé
Van april tot en met juni organiseert het Energiecafé ook spreekuren en adviesgesprekken 
voor huurders van woningen in de gemeente. Huurders kunnen hiervoor de informatie volgen 
uit de brief die ze van de gemeente ontvangen hebben. Volg ook de agenda op: 
www.energiecafemookenmiddelaar.nl

• 9 mei, 13 juni, 11 juli
 Vraag het de energiecoach. Open inloop, 19.45 - 21.00 uur, LOP Molenhoek. 
 Deze spreekuren worden binnenkort uitgebreid met meerdere momenten en meerdere  
 locaties. 

• 26 en 28 april, 11 en 12 mei
 Vraag het de energiecoach, ook speciaal voor huurders. Hoe kun je de geschenkbon  
 van de gemeente het best besteden. Open inloop, 14.00 - 16.30 uur, Clubhuis 
 Eendracht ’30, Bovensteweg 61, 6584 KB Mook.

• Tot en met juni 
 Spreekuren en adviesgesprekken voor huurders van woningen in de gemeente. 
 Wilt u een groepsbijeenkomst voor u en uw medehuurders van eenzelfde soort woning? 
  Meld u bij menno.arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl

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

Afval, Ecozone en Molenhoek Zuid
Voor een aantal projecten hebben we op onze website een aparte pagina gemaakt. Zodat u 
als inwoner kunt lezen hoever we met dit project zijn en welke beslissingen er zijn genomen. 
U vindt de projectpagina’s op www.mookenmiddelaar.nl/over-mook-en-middelaar 
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