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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

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer 
weg te denken in de gemeente Mook en Midde-
laar. Het project maakt het voor kinderen mo-
gelijk om op een laagdrempelige en vaak gratis 
manier kennis te maken met het sport- en cul-
tuuraanbod in Mook en Middelaar. 

Dansen, korfbal, judo, turnen, voetbal… Dankzij 
Sjors Sportief kunnen alle basisschoolleerlingen 
in Mook en Middelaar vrijblijvend ontdekken 
welke sport het beste bij ze past. Ook kunnen 
ze hun creatieve talenten leren kennen, maar 
dan met Sjors Creatief. Aan zijn hand kunnen 
kinderen zich namelijk inschrijven voor onder 
andere proefl essen tekenen, schilderen, koken 
en muziek maken.

Kennismaken met sport en cultuur
MOVE, het sport- en cultuur samenwerkings-
verband van de gemeente Mook en Middelaar 
is initiatiefnemer van o.a. Sjors Sportief en 
Sjors Creatief in samenwerking met de regio-
nale sportverenigingen, cultuurorganisaties en 
andere activiteitenaanbieders, vertelt Debby 
Poels, projectcoördinator MOVE bij de gemeen-
te Mook en Middelaar. “Als gemeente vinden we 

Op 7 juni was de offi ciële start van buurtbus 569. Deze nieuwe buurtbus 
rijdt van Malden, via station Mook-Molenhoek, naar Middelaar en weer te-
rug. Passagiers kunnen in Malden overstappen naar Groesbeek, Berg en 
Dal en Wijchen. 

Met de bus gaat een wens van de inwoners voor een betere OV-verbinding 
in vervulling. Wethouder Waas van Heumen, wethouder Wienhoven van 
Mook en Middelaar en voorzitter van de buurtbusvereniging Han Scholten 
stapten op maandag 7 juni in bij de eerste rit van de nieuwe bus. 

het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen ken-
nis kunnen maken met sport en cultuur. Sjors 
maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk 
om het veelzijdige aanbod aan sport- en cul-
tuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. 
Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven 
te worden.”

De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland heeft de 
Sjors-formule zich al bewezen. Een gebruiks-
vriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor 
dat kinderen zich heel eenvoudig - en vaak gra-
tis – kunnen inschrijven voor proefl essen. Tege-
lijkertijd biedt het de aanbieders van sport en 
cultuur een uitgelezen kans om nieuwe, jonge 
leden aan zich te binden.

Proefl essen en activiteiten aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van het school-
jaar gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leer-
lingen van groep 1 tot en met 8 van alle basis-
scholen in Mook en Middelaar ontvangen. 
“Om de kinderen een zo veelzijdig mogelijk 
aanbod te bieden, roepen we sport- en cultuur-
aanbieders op om zich bij dit mooie project 

Sjors Sportief en Sjors Creatief gaan door in Mook en Middelaar
Oproep aan sport- en cultuuraanbieders om zich aan te melden

aan te sluiten”, aldus Poels. “Op de website 
www.movemookenmiddelaar.nl kunnen aanbie-
ders hun proefl essen en activiteiten heel een-
voudig aanmelden. Hopelijk doen ze dat de ko-
mende weken massaal, zodat we dit project met 
elkaar tot een groot succes kunnen maken.”

Buurtbus Malden naar Middelaar 
7 juni van start!
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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
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
• Mortel 22 Mook plaatsen dakkapel op achtergevel woning.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
• Heikantseweg 10 Middelaar plaatsen dakkapel.
• Violenstraatje 8 Mook isoleren buitenzijde gevels bestaande woning.
• Stationsstraat 27 Molenhoek plaatsen airco met buitenunit aan de  
 voor- en achterzijde van de woning.

MELDING (SLOOP)
• Stiftstraat 22 Molenhoek voor asbestverwijdering uit de garage.

WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat 
met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ont-
werpbestemmingsplan ‘Landgoed De Kleine Lier 2021’ met de hierbij 
behorende stukken per 14 juni 2021 voor eenieder gedurende zes weken 
op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekij-
ken op www.ruimtelijkeplannen.nl   

Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.0944.BPDEKLEINELIER2021-ON01. 

Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Lierdwarsweg 2 te  
Molenhoek een landgoed te ontwikkelen van circa 5,3 hectare: ‘Land-
goed De Kleine Lier’. Op het landgoed mag één landgoedwoning gerea-
liseerd worden ter hoogte van de huidige paardenstal. Deze paardenstal 
zal worden gesloopt. De overige 5 hectare van het landgoed zal omgezet 
worden naar ‘Natuur’.

Zienswijze
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmings-
plan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u 
binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar 
maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 
200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor monde-
linge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum 
via telefoonnummer 024 - 696 91 11 of via e-mail: 
gemeente@mookenmiddelaar.nl  


