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Van de redactie

Oude foto’s van Mook gezocht!

Voor u ligt de tweede editie van het informatie
bulletin Hart van Mook. Er zijn een hoop nieuwe
ontwikkelingen de afgelopen tijd. De bouw is gestart
en tijdens een feestelijke handeling zijn de namen
van de twee gebouwen bekend gemaakt. Verder leest
u in deze nieuwsbrief een oproep voor oude foto’s
van Mook en een interview met Peter Leenders,
voorzitter van KBO Mook.

Voor de aankleding van de locaties vinden we het leuk
om oude foto’s van Mook op te hangen. Zo kunnen
we de bewoners nog meer dat gevoel van vroeger en
thuis geven. Bovendien kunnen oude foto’s leiden tot
leuke gesprekken over vroeger. Heeft u nog mooie
oude herkenbare foto’s van het dorp, die u zelf niet
meer gebruikt? U doet ons er een groot plezier mee!
U kunt ze per post opsturen naar:
ZZG zorggroep, t.a.v. Marlies Garritsen,
Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek.

Projectmanager aan het woord
Hoewel het nog bijna een jaar gaat duren voordat wij
onze eerste bewoners kunnen verwelkomen, is de
belangstelling voor het wonen en werken in Mook
groot. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Met name
voor beschut wonen is er veel belangstelling. Via
brieven en met dit informatiebulletin houden we alle
belangstellenden zo goed mogelijk op de hoogte.
Om in aanmerking te komen voor wonen in een van
de woonvoorzieningen is een zorgindicatie
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze kan
worden aangevraagd bij Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Meer informatie hierover vindt u op
www.ciz.nl/client.
Inmiddels zijn de namen voor de locaties bekend:
Mookerhof voor beschermd wonen en Mookerplein
voor beschut wonen. De namen zijn door middel van
stemmen gekozen door de inwoners van gemeente
Mook.

Kalender/bouwplanning
In het tweede kwartaal van 2019 staat de bouw
van het casco op de planning. Dat betekent dat de
bouwvakkers de binnenwanden gaan metselen en de
betonvloeren gaan storten.

Ondertussen merk ik dat ik steeds meer contacten en
verbinding krijg in Mook. We zoeken met elkaar de
samenwerking op. Het is fijn om te zien dat iedereen
mee wil denken en zich inzet voor de kwetsbare
ouderen en mensen met dementie in Mook.
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Hart van Mook in beeld
Sjaak Jakobs, inwoner van Mook en Middelaar maakt
regelmatig video’s over de voortgang van de bouw
van Hart van Mook. Ook maakte hij video-opnamen
tijdens de feestelijke handeling. Om de video’s van
Sjaak te bekijken gaat u naar www.youtube.com en
tikt u in de zoekbalk: Hart van Mook in Beeld.

Tijdens de feestelijke handeling, bij Restaurant De
Schans in Mook waren ongeveer 60 genodigden
aanwezig. Na een welkomstwoord van Harold van
Rooijen sprak Hans Vos de genodigden toe over
de goede samenwerking tussen opdrachtgever,
realisator en de gemeente. Hij sloot af met een
mooi verhaal over verbinding, geschreven door een
verzorgende die dagelijks werkt met mensen met
dementie. Tot slot was het woord aan wethouder
Wienhoven. Hij benadrukte de grote behoefte aan
woonvoorzieningen voor ouderen in Mook. Na de
onthulling van de nieuwe namen werd de middag
afgesloten met een gezamenlijke toast.

Onthulling nieuwe namen
Op vrijdag 15 maart vond de feestelijke handeling
plaats van de nieuwbouw in Hart van Mook.
KlokGroep directeur Harold van Rooijen, Hans Vos,
directeur wonen bij ZZG zorggroep en wethouder
Wienhoven hebben daarbij de nieuwe namen van
de gebouwen onthuld. Afgelopen maanden konden
alle inwoners van Mook en andere betrokkenen hun
stem uitbrengen op drie naamcombinaties. Ruim 100
mensen hebben eind vorig jaar hun voorkeur voor de
twee gebouwnamen aangegeven. De nieuwe namen
zijn: Mookerhof en Mookerplein.
Met 60% van de stemmen kwamen deze als winnaar
uit de bus. De combinaties ‘Calluna en Erica’ en
‘Koningshof en Keizershof’ kregen beide 20% van de
stemmen.

Interview met Peter Leenders,
voorzitter KBO Mook
Peter Leenders is
voorzitter van KBO Mook.
Deze ouderenbond zet
zich in voor de belangen
van ouderen. Daarnaast
organiseren ze allerlei
activiteiten om ouderen
in Mook bij elkaar te
brengen. Peter: “Onze
belangrijkste doelen zijn
Peter Leenders
ouderen een plezierig
leven geven en ervoor zorgen dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het nieuwe woonzorgcomplex in Hart van Mook,
en vooral de tuinkamer, kan in de toekomst een
ontmoetingsplaats worden voor ouderen in Mook.
Zowel voor ouderen die daar op een van de locaties
wonen als ouderen uit de buurt. We bekijken nog
hoe we daar invulling aan kunnen geven. We zien
zeker mogelijkheden. Daarnaast ben ik ook voorzitter
van het Beweegcollectief Mook en Middelaar. We
hebben een beweegprogramma speciaal voor
ouderen met dementie. Dus ook daar kunnen we met
elkaar de verbinding zoeken”.
Wilt u meer informatie of lid worden van KBO Mook?
Neem contact op via 024 - 696 26 73 of
kbomook@gmail.com.

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt tijdens de bouw een keer per twee
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