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Uitreiking van de ‘Willemsorde’
Door burgemeester mr. drs. W. Gradisen is op 
zaterdagmiddag 22 februari jl. de Willemsorde 
uitgereikt. De uitreiking vond plaats in ’t Môks 
Café voorafgaand aan de sleuteloverdracht aan 
de prinsen van de Carnavalsverenigingen uit de 
gemeente Mook en Middelaar. De Willemsorde 
is uitgereikt aan Diny Broens uit Molenhoek, 
Miranda Kosman uit Middelaar en Piet Martens 
uit Mook. 

De ‘Willemsorde van Mook, Middelaar en 
Molenhoek’ is een vette knipoog naar de echte 
Willemsorde, wat een bijzondere militaire orde 
is en dus niets met het civiele carnavalsgebeu-
ren te maken heeft. De naam van de carna-
valeske onderscheiding is verbonden aan de 
voornaam van burgemeester Willem Gradisen. 
De procedure is dat ieder jaar de drie Carna-
valsverenigingen (De Heikneuters, De Krölstar-
te en De Meulenwiekers) uit de gemeente 
Mook en Middelaar de genomineerden voordra-
gen. De verkregen informatie bij de nominatie 
wordt op rijm gezet en in het dialect “vertaald” 
door Sjaak Kroon en Marieke Lemmen. Deze 
fantastische en komische dichtwerken worden, 
tegelijkertijd met de Willemsorde (ontworpen 
 en gemaakt door de Mookse goud- en zilver- 
smid Marc de Roeper), in een ingelijste oor-
konde door burgemeester Willem Gradisen 
aan de genomineerden uitgereikt. 

De burgemeester heeft de onderscheiding met 
daarbij passende oorkondes dit jaar mogen uit-
reiken aan drie carnavalisten van de Carnavals-
verenigingen, die zich achter de schermen al 
vele jaren inzetten voor de carnaval. Hieronder 
een greep uit de verdiensten van de gedeco-
reerden in de Willemsorde. 

Over Diny Broens uit Kuulengat en voorgedragen 
door CV De Meulenwiekers is onder andere het 
volgende gezegd: 
Zónder de creaties en de scepters van Dien
Zoj de Kuulegatse carnaval ’n stuk minder 
fleurig zien  
Vör wat Diny allemôl vör de Meulenwiekers hèt 
gedaon 
Mug zïj vandaag ien ’t zunneke staon

Ien Graave gebaore en ien Gruusbèk gewônd
Ópgroeje ien ’t Kölle van Gelderland hèt zich 
gelônd 
Want ok ien Kuulegat bleef hör carnavalshart 
gloeje
En ging Diny zich mit de Meulewiekers bemoeje

Diny heurde bïj ’n carnavalsbuurt en wâ minde?
Ze was ’t beruchtste lid van die ‘Rue de la 
Linde’
Hôs fèrtig jaor trug vör ’t ö.rst mit d’n óptocht 
mitgedaon 
As ‘Liesje woj Lotje leere loope langs de lange 
Liendelaon’

Mit wâ hó.lt, fantasie en mit kleurige li.nte
Fabriceert Diny scepters ien de prachtigste 
ti.nte
Jeugdprinse en Prinsesse - dâ is toch wel ste.rk 
Zwaaje al vör d’n èllefde keer mit zön fraai 
stukske we.rk

Over de verdiensten van Miranda Kosman uit 
’t Krölstarteriek en voorgedragen door CV De 
Krölstarte is onder andere het volgende gezegd: 

Zónder hör gereegel, hör getèl en hör sómme
Was de Middelarse carnaval veul tekort gekómme
Vör wat zïj allemôl vör de Krölstarte hèt gedaon
Mug Miranda vandaag ien ’t zunneke staon

Miranda stó.nd vör ’t örst op ’t Krölstarte-bordes
Nèvve Jubileumprins Michel: zïj was zien 
Prinses
Van toen af was dit Gruusbèks mè.jdje hillemôl 
binne
En kón ze as Page bïj de Krölstarte beginne

As penningmèèster verdient Miranda ok zeeker 
hör pu.nte
Hè.lt de ha.nd óp de knip en lèt gruuwelijk 
goe.d óp de mu.nte
Ze hèt dordör de gé.ldzaake wèr op weete te 
porre
Zödat d’r a.nder jaor ’n moj jubileum gevie.rd 
kan worre

Mit de carnaval is Miranda absoluut op hör 
bè.st
Bestè.lt dra.nk, ruumt de bar ien, rent en 
vliegt tot ’t lè.st
Stuurt personeel ân, verdèèlt breudjes, ’t is 

hôs nie te snappe
Tèlt lèège flesse en bónne en mu.nte én ziet 
ok kans ’n goej pilske te tappe

Over hetgeen Piet Martens uit ’t Heikneuterrijk 
en voorgedragen door CV De Heikneuters is 
onder meer aangegeven: 

Ongevèèr alles wat ze bïj de Mokse carnaval 
hèbbe bedocht
Hèt dizze mi.ns ien zien eentje vólbrocht
Vör alles wat hïj vör de Heikneuters hèt gedaon
Mug Piet vandaag ien ’t zunneke staon

Hôst alle mi.nse, die ge hie.r vandaag ziet
Kènne van de carnaval alleen Piet zienen tied 
Zô lang al heurt Piet bïj ’t Moks meubilair
Zô duk al kreeg Piet ziene steek wèr ’n vèèr

Piet was bïj de Raod en zat bïj ’t Bestuur
Ging jaore as vörzitter en ok as Vorst dör 
’t vuur 
Mar ien plets van te smè.lte hiel Piet de 
kop ka.ld
Zo wier ie as Heikneuter zuutjes ân a.ld

Óp de sleuteluutrè.jkinge ien ziene wèthow- 
werstied
Kónne de Vorste hun kritiek óp mikpunt 
Piet heel mekkelijk kwiet
Hïj hèt zich vör de kómst van ’t station al heel 
vroeg iengezèt
Kumt ’t dordör dat d’n trèjn duk te laot of 
hillemôl nie gèt?

Allen van harte gefeliciteerd met deze mooie 
onderscheiding.

Foto: Richard van Laanen
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Is uw woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

Lob van Gennep: veelgestelde vragen bij 
milieueffectrapportage

Nieuwe leverancier voor 
Wmo-hulpmiddelen Het isoleren van de spouwmuur verhoogt het 

comfort binnen en de energierekening gaat naar 
beneden. Bovendien is spouwisolatie veel goed-
koper dan u misschien denkt.

Comfort
Spouwmuurisolatie geeft meer comfort in huis. 
De muren houden de warmte beter vast en geven
minder kou af. Het wordt gelijkmatiger warm 
in huis. Ook de winst voor het milieu is groot: 
doordat de verwarming minder vaak aanslaat, 
daalt uw gasverbruik en stoot u minder CO2 uit.

Snel terugverdiend
Bij een hoekwoning of 2-onder-1-kap kost het 
isoleren van de spouwmuur ca. 2.000 euro. 
Daarmee bespaart u volgens Milieu Centraal u 
zo’n 650 euro per jaar. In drie jaar heeft u de 
investering dus terugverdiend. 

Subsidie
De eigenaar én bewoner van een woning kan on-
geveer 20 procent subsidie krijgen van de Rijks-
overheid, als twee of meer isolatiemaatregelen 
worden uitgevoerd. En als dat gebeurt, kan er 

De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en 
Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Mid-
delaar, Nijmegen en Wijchen) werken vanaf 1 
juni 2020 samen met een nieuwe leverancier 
voor Wmo-hulpmiddelen: Welzorg. Dit bedrijf 
levert hulpmiddelen, zoals scootmobielen en rol-
stoelen, aan cliënten die via de gemeente een 
Wmo-voorziening krijgen. 

Cliënten met een hulpmiddel via de gemeente 
kunnen dit hulpmiddel ná 1 juni gewoon blijven 
gebruiken. De dienstverlening van huidige leve-
rancier Medipoint gaat op één van de volgende 
manieren over naar Welzorg: 

1. Een deel van de cliënten blijft voor onderhoud, 
reparatie en service voorlopig bij Medipoint
Medipoint blijft ook ná 1 juni 2020 onderhoud 
en reparaties aan al verstrekte hulpmiddelen 
uitvoeren. Dit loopt door tot uiterlijk 31 mei 
2024. Alle hulpmiddelen gaan binnen deze vier 
jaar geleidelijk over van leverancier Medipoint 
naar Welzorg. Welzorg neemt de dienstverle-
ning van Medipoint over zodra een al verstrekt 
hulpmiddel moet worden aangepast of als er 
een ander hulpmiddel wordt verstrekt. Gebruikt 
een cliënt meerdere hulpmiddelen? Dan neemt 
Welzorg alle hulpmiddelen in één keer over. 
Zo heeft de cliënt maar met één leverancier te 
maken. 

2. Een deel van de cliënten gaat per 1 juni 2020 
voor de volledige dienstverlening over naar Wel-
zorg
Welzorg neemt bij deze cliënten per 1 juni on-
derhoud, reparaties en service van al verstrekte
hulpmiddelen over van Medipoint. Welzorg ver-
zorgt ook eventuele aanpassingen of levert een 
ander hulpmiddel. De gemeente Mook en Mid-
delaar stuurt alle cliënten die nu een Wmo-hulp-
middel gebruiken een brief met informatie over 
deze wijziging. In deze brief staat ook beschre-
ven op welke wijze de dienstverlening van de 
leverancier wordt voortgezet. Dit is geen vrijblij-
vende keuze, maar hangt samen met het hulp-
middel dat een cliënt nu gebruikt. 

óók subsidie worden aangevraagd voor een paar 
extra maatregelen die energie besparen, zoals 
een isolerende voordeur en maatwerkadvies. 

Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer informatie over spouwmuurisolatie 
of andere gevelisolatie en wilt u een persoon-
lijk gesprek hierover? Neem dan contact op met 
Loket Duurzaam Wonen Plus in uw gemeen-
te. Op www.duurzaamwonenplus.nl vindt u de 
openingstijden en de locaties van het loket. Een 
e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl 
kan natuurlijk ook.

een voorkeursalternatief voor aan de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat. De minister 
neemt uiteindelijk de voorkeursbeslissing.

3. Zijn de drie gekozen alternatieven anders dan 
de alternatieven waarmee het project begonnen is?
Ja, ze zijn anders. Bij de start van de verken-
ningsfase presenteerde het project twee moge-
lijke oplossingsrichtingen: Dubbele Dijken en
Verbindende Dijken met waterkerende instroom-
voorziening. Die werden vergeleken met de hui-
dige situatie. Bij die start werden tegelijkertijd 
mensen uitgenodigd om mee te denken en mo-
gelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. 
Uit gesprekken met mensen in het gebied kwa-
men we vervolgens tot 12 mogelijke oplossings-
richtingen. Daarvan worden de drie meest kans-
rijke nu verder uitgewerkt: Reguliere Dijken,
Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en
Verbindende Dijken met waterkerende instroom-
voorziening.

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen? Neem dan een kijkje op onze 
website www.lobvangennep.nl of volg ons via 
Facebook en Twitter: @LobVanGennep. Op de 
website vind je ook de afl everingen van Lob 
Actueel waarin Lob Reporter Fabienne Nijsten, 
op verzoek van het projectteam, op zoek gaat 
naar de antwoorden op veelgestelde vragen.

Je kunt ook langskomen tijdens een van de 
inloopspreekuren. Daar kun je informatie op-
halen en vragen stellen aan het projectteam. 
Via https://www.lobvangennep.nl/agenda kun
je achterhalen waar en wanneer de eerstvol-
gende inloopspreekuren doorgaan. 

Begin februari werd bekend dat het project Lob 
van Gennep verder gaat met drie alternatieven. 
Voor deze drie alternatieven gaat onderzocht 
worden wat de milieueffecten zijn. Daarom is 
een procedure voor een milieueffectrapportage 
opgestart. Benieuwd wat dit inhoudt en wat we 
gaan doen? Lees het in onderstaande vragen en 
antwoorden:

1. Wat gebeurt er de komende periode?
In 2020 gaan we de drie alternatieven uitwer-
ken. Vanachter de tekentafel, want er is nog fl ink 
wat reken- en tekenwerk nodig. Maar we zitten 
ook rond de tafel met mensen uit het gebied 
in werkateliers en omgevingswerkgroepen. We 
zoeken bijvoorbeeld uit hoe de dijken er bij de 
verschillende alternatieven gaan uitzien en hoe 
breed en hoog de dijken worden. Ook onderzoe-
ken we wat de effecten van elk alternatief op 
milieu en leefomgeving zullen zijn. Pas na het 
uitwerken van de alternatieven en effectonder-
zoeken kan aan het eind van de verkenning, in 
2021, een zorgvuldig afgewogen keuze worden 
gemaakt. Die keuze legt de Stuurgroep voor aan 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

2. Heeft de Stuurgroep een voorkeur voor een 
van de alternatieven?
Nee, de Stuurgroep heeft geen voorkeur. De drie 
alternatieven worden gelijkwaardig uitgewerkt 
en onderzocht. Eind 2021 legt de Stuurgroep 

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



www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 
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Raads,- en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Mook. Belangstellenden zijn van harte welkom en hebben 
spreekrecht. Bij raadsvergaderingen kan het publiek aan het begin van de 
vergadering reageren op voorstellen. Bij commissievergaderingen gebeurt 
dit direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende voorstel.

De agenda, voorstellen en conceptbesluiten liggen op het gemeentehuis 
Mook ter inzage en staan op de gemeentelijke website: 
www.mookenmiddelaar.nl. 

Wilt u in de raads- of commissievergadering van uw spreekrecht gebruik 
maken, dan moet u dit uiterlijk om 16.00 uur op de dag van de vergadering 
laten weten aan de griffier, dhr. T. Peters-Sengers, tel: 06 - 500 073 61 
of griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres,  
telefoonnummer en het geagendeerde onderwerp waarover u het woord wilt 
voeren.

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 maart 2020 om 19.30 uur. Op de 
agenda staat naast de vaste agendapunten onder andere (onder voorbehoud):
• Afscheid raadslid drs. P. Wijers
• Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid mw. J.E.M. Mulders
• Subsidieaanvraag suppletieregeling explosievenruiming en -opsporing  
 t.b.v. Natuurbegraven Nederland
• Coördinatieregeling Lambertusweg 15 Middelaar
• Krediet zonnepanelen gemeentewerf
• Kredieten digitalisering 2020
• Morap-1 2020
 

• Benoeming raadscommissielid mw. H. Roozendaal
• Benoemingen i.v.m. beëindigen raadslidmaatschap P. Wijers
• Afscheid griffier T. Peters-Sengers

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
• Veldweg 1 Mook wijziging op verleende vergunningen R1 50113 en R2  
 50113 bouw vrijstaande woning.

VERLEENDE APV-VERGUNNING
• Ophangen spandoek t.b.v. toneelvoorstelling in Molenhoek op 4 en 5  
 april 2020 door Toneelvereniging Molenhoek. 

MELDING (SLOOP)
• Lindenlaan 33 en 43 Molenhoek voor het slopen en asbestverwijdering  
 kippenschuur en hondenhok.

MELDING (MILIEU)
• Lierweg 6 t/m 20 Molenhoek aanleggen acht gesloten bodemenergie-
 systemen.

WAAROVER PRATEN WIJ

OPENBARE BEKENDMAKINGEN


