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 AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA
Koppel- /dorpsactiviteiten

15/16/17/18 September 2017
■  Kermis

17 September 2017
■  Fanfare Kermisconcert

17 Oktober 2017
■ Wonen in Middelaar/Plasmo
 len. De Koppel 20.00 uur

25 Oktober 2017
■ Buurtborrel Plasmolen

28 Oktober 2017
■ Kiste Trui Wandeltocht

04 November 2017
■  Fanfare Moordconcert 

06 November 2017
■ KBO-Themamiddag
 Dag Van De Ouderen

11 November 2017
■ Prinsenbal

12 November 2017
■ Jeugdprinsenbal

21 Januari 2018
■  Prinsreceptie

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel (20:00 uur)

■ 04 Oktober 2017
■ 08 November 2017
■ 06 December 2017

DORPSKRANT
Middelaar & Plasmolen

Nieuwe naam 
basisschool de Staaij
Op maandag 28 augustus is het nieuwe 
schooljaar weer gestart, een schooljaar 
waarin er veel gaat veranderen. 

Een voor iedereen in het oog sprin-
gende verandering is dat de school een 
Kindcentrum wordt voor alle kinde-
ren van 0-12 jaar. In het Kindcentrum 
wordt het onderwijs verzorgd door 
Lijn 83, de kinderopvang wordt ver-
zorgd door Varkentje Lief en daarnaast 
hebben we een zorgklas van Stichting 
Liz, 3 partners rondom het kind onder 
één dak.Om recht te doen aan alle 3 

de partners hebben we ervoor gekozen 
om afscheid te nemen van de naam “de 
Staaij”, we hebben een nieuwe naam 
en een logo laten ontwerpen voor het 
Kindcentrum. 
Op Sterrenschool EigenWijs stimule-

ren wij de nieuwsgierigheid van kin-
deren zodat zij met onze ondersteuning 
en begeleiding op hun eigen wijze hun 
eigen wijsheid kunnen ontwikkelen.

Het idee voor de naam ontstond eind 
april tijdens een bijeenkomst van de 
Dorpsraad, één van de aanwezigen 
noemde Middelaar en Plasmolen ei-
genwijze dorpen. Dorpen waar het net 
even anders gaat. Dorpen waar de be-
woners bereid zijn om met veel inzet en 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
hun leefomgeving zo passend mogelijk 
in te richten. Dorpen waar actief wordt 
meegedacht en meegedaan.  

De naam EigenWijs  geeft hiermee ook 
de verbinding aan tussen de Sterren-
school en het dorp. Als je bewoners en 
kinderen de ruimte geeft om dingen op 
hun eigen wijze te doen dan ontstaan 
vaak de mooiste en verrassendste za-
ken.
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Marieke
Krantenbak

2.

Het oud papier dat we verzamelen 
in een krat van bananendoosgrootte 
moet regelmatig omgepakt worden 
naar kartonnen dozen die dan inte-
graal op de eerste donderdag van de 
maand – afijn, de rest van het verhaal 
kent u. Ik pak het papier in drie was-
poederdozen. De actualiteit van de 
laatste paar weken glijdt door mijn 
handen. Politiewoordvoerder Ellie 
Lust kijkt me aan. Ik mag die vrouw. 
Zakelijk en menselijk. Na Ellie een 
ei. En nog een. Heel even ben ik in 
verwarring. Pasen is toch te lang ge-
leden voor de krantenbak? Oh ja! De 
fipronil-affaire. Eiergate. Ik heb mijn 
voorraad eieren bij elke nieuwe mel-
ding van de NVWA gecontroleerd en 
uiteindelijk alle eieren met hortjes en 
al in de groene container gedonderd. 
Dat was een stil protest. Normaal 
ben ik een trouwe scheider. Hadden 
de hortjes bij de kranten gezeten dan 
was de link met eiergate er meteen 
geweest. Het laatste papier gaat in de 
doos. Onze persoonlijke boodschap-
penlijstjes van Jan Linders met de 
boodschappen gerangschikt volgens 
de route waarin ze op de schappen 
staan. Veel rode wijn gekocht de laat-
ste weken, en geen eieren! Ik plak 
de dozen dicht en breng ze naar de 
garage. Oeps! Waar is het blad van 
de Duitse Herders Vereniging waar 
een foto van onze Harrie in staat? Ik 
zoek op de volle keukentafel. Niks. Op 
de nog vollere kamertafel. Ook niks. 
Het zal toch niet? Terug in de gara-
ge maak ik de eerste waspoeder-doos 
weer open en kom ik Ellie Lust weer 
tegen. Tjonge wat past er veel papier 
in zo’n waspoederdoos. Maar geen 
Harrie. Ook in de tweede niet. Pas 
uit de laatste doos komt als laatste 
het VDH blad. Opgelucht plak ik de 
dozen weer dicht. Op de garagevloer 
zijn wat papiertjes achter gebleven: 
WC-Eend Ocean Fresh en een kassa-
bon van van Keijsteren: 20 kilo zeu-
genkorrels en 20 kilo legkorrels. Ik 
zie het als een teken: als onze kip gaat 
leggen, zijn we van die fipronil-onze-
kerheid af!

Middelaardag
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De zomervakantie zit er inmiddels al-
weer op en 24 juni is dus al een hele 
tijd geleden. 
Wij als organisatie willen nu alsnog 
iedereen even bedanken die naar de 
Middelaardag kwam en ons verder 
heeft geholpen. Mede door jullie en-
thousiasme is het een groot succes 
geworden. In de ochtend hadden was 
er de gezellige yardsale, in de middag 
muziek, de sponsorloop en andere ac-
tiviteiten (de stormbaan was een hit!) 
en ’s avonds vloeide het Koppelbier 
rijkelijk en lieten de Middelaarse 

dames even zien wat pas echt goede 
dansmoves zijn. 
Wij hebben enorm genoten en veel 
dingen geleerd die we de volgende 
keer meenemen in de organisatie. 

Houdoe!
Organisatie Middelaardag 

Dörpskamer
De vakantie is voorbij. Vanaf dinsdag 
15 augustus is de Dörpskamer
weer voor iedereen geopend. 

De openingstijden zijn:
Dinsdag 14.00 – 16.00
Woensdag 10.00 – 12.00
Donderdag 14.00 – 16.00    
  
Vanaf oktober proberen we dat er ie-
dere maand een extra activiteit wordt 
gepland.Ook mensen die nog niet de 
Dörpskamer bezocht hebben zijn bij 
die activiteiten welkom. Maak uw 
wensen kenbaar, wij gaan dan kijken 
wat er mogelijk is. Ook ideeën voor 
een extra activiteit zijn welkom.
Wilt u meer weten  hoe om te gaan 
met een computer of mobiele tele-

foon, zijn er andere dingen waar u 
met dorpsgenoten over van gedach-
ten wilt wisselen. Wilt u in een tijd-
schrift kijken. Dit alles is mogelijk in 
onze Dörpskamer.
Ook alleen een kopje koffie of thee 
drinken kan. Breng een buurvrouw/
man mee. Zijn er mensen in uw buurt 
waarvan u denkt dat het goed voor 
hen is dat ze er even uit zijn, breng 
ze mee. Attendeer de vrijwilligers op 
mensen die mogelijk wat alleen zijn, 
wij kunnen ook wat betekenen.
Samen is gezelliger als alleen!

Namens de werkgroep Dörpskamer
Thea Theunissen
Thea-theunissen@ziggo.nl
06 3035 3497

1+1=3
Seizoen 2017-2018 heeft er in zowel 
Middelaar als Groesbeek een bijzon-
der team bij.

Door een tekort aan speelsters bij zo-
wel De Horst als Astrantia kwamen 
beide verenigingen met elkaar in ge-
sprek.
Onze meiden willen korfballen; hoe 
krijgen we dit voor elkaar?
Al snel bleek dat dit probleem zo 
groot niet was, en een combinatie-
team werd geboren. 

Zondag 10 september gestart met een 
toast. Een toast op een nieuwe start!

Op het veld in geel-zwart, in de zaal 
in blauw-wit; 
Astrantia/De Horst 3
SAMEN op naar een sportief seizoen!
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Nieuwe woonvisie voor de gemeente 
De gemeenteraad van Mook en 
Middelaar heeft op 11 mei 2017 de 
woonvisie voor Mook en Middelaar 
vastgesteld. In de woonvisie staat 
wat de gemeente belangrijk vindt op 
het gebied van wonen. Bijvoorbeeld 
hoeveel huizen er gebouwd mogen 
worden en aan welke kwaliteit deze 
huizen moeten voldoen. Als er bouw-
plannen zijn van de gemeente, par-
ticulieren, woningbouwcorporaties 
of andere partijen, worden deze ge-
toetst aan de woonvisie. De woonvi-
sie geeft ook richting aan afspraken 
over woningbouw in de toekomst, 
afstemming over nieuwbouw met 
buurgemeenten en afspraken met wo-
ningbouwcorporaties en huurdersor-
ganisaties.

Gevolgen voor Middelaar en Plas-
molen
De gemeente vindt het belangrijk dat 
er een woningbouwprogramma ligt 
dat aansluit op de behoefte. Dit geldt 
uiteraard ook voor Middelaar en Plas-
molen. In het woningbouwprogram-
ma voor Middelaar, dat onderdeel is 
van de woonvisie, zijn er drie plek-
ken beschreven waar ontwikkeling 
van woningbouw mogelijk is. Het 
gaat om het Kerkplein, de Bouwsteeg 
en Eindweg 9. De locatie Eindweg 9 
bevindt zich nog in de beginfase. Er 
is een plan om het agrarisch bedrijf 
definitief te beëindigen en in ruil voor 
de sloop van de gebouwen die er nu 
staan een aantal nieuwe woningen 

te bouwen. Het is nog onzeker of dit 
plan ook echt doorgaat.
Daarnaast zijn er in Middelaar di-
verse locaties waar één of twee wo-
ningen gebouwd mogen worden. De 
mogelijke bouwlocatie ter hoogte van 
Dorpsstraat 2/2a is geschrapt. Het is 
de verwachting dat er op dit moment 
en ook in de toekomst geen behoefte 
is om hier woningen te bouwen. 
In Plasmolen is er één grote ontwik-
kellocatie, te weten de locatie ‘hotel 
Plasmolen’. Hier is ruimte om 50 
(zorg)woningen te kunnen bouwen. 
De huidige eigenaar heeft geen con-

creet plan om deze 50 (zorg)wonin-
gen te realiseren. Er is overleg met de 
eigenaar over het realiseren van een 
ander bouwplan.
Met de bestaande afspraken uit de 
woonvisie hebben Middelaar en 
Plasmolen voor de komende jaren 
voldoende mogelijkheden om wo-
ningen te mogen bouwen. Er is niet 
veel ruimte om nieuwe bouwlocaties 
toe te voegen. Er is eventueel nog wel 
een mogelijkheid voor nieuwe loca-
ties als eigenaren van kleine bouwti-
tels hun plan niet gaan uitvoeren. De 
gemeente kan deze bouwtitels dan 
schrappen en op andere locaties nieu-
we bouwontwikkelingen toestaan. Ei-

genaren krijgen hier binnenkort een 
brief over. Als er nieuwe bouwplan-
nen zijn wordt er gekeken of deze 
passen bij het bouwprogramma en 
de woningbehoefte. Ook toekomst-
bestendigheid en duurzaamheid van 
deze plannen zijn belangrijk. Duur-
zaamheid is een belangrijk onderdeel 
van de woonvisie. De gemeente wil 
in 2030 een energiebesparing heb-
ben van 30% ten opzichte van 2015. 
Duurzaam bouwen en energiebespa-
rende maatregelen nemen in bestaan-
de woningen kunnen daar een belang-
rijke bijdrage aan leveren.

Een belangrijke ontwikkeling is de 
vergrijzende samenleving. Landelijk 
is afgesproken dat mensen zo lang 
mogelijk in hun eigen woning blijven 
wonen. Dat geldt ook voor onze ge-
meente. Wij willen dat zo goed mo-
gelijk ondersteunen. Dat betekent dat 
bij nieuwbouwplannen en ook bij be-
staande woningen  hiernaar gekeken 
wordt. Bestaande woningen kunnen 
hierop aangepast worden. 
De gemeente vindt het belangrijk dat 
in ieder dorp de mogelijkheid van 
ontmoeting blijft bestaan. Nieuwe 
woonvormen kunnen o.a. daar een 
bijdrage aan leveren. Deze stimuleert 
het college dan ook van harte.

14 april 2018 wordt een muzikale 
dag! Deze garantie kan de commissie 
van Lekker Hollands alvast geven. 
Na de evaluatie van 2016 wordt het 
programma voor 2018 op details wat 
aangepast maar de muziek en gezel-
ligheid blijven natuurlijk de boven-
toon voeren. En ook de grote zaal van 
de Koppel zal weer een metamorfose 
ondergaan. 

We zijn blij dat zich inmiddels weer 
diverse artiesten hebben aangemeld 
maar via deze aankondiging hopen 
we ook “nieuwe” artiesten te berei-
ken. Wil je meer informatie over Lek-
ker Hollands of wil je je aanmelden 
om mee te doen, stuur dan een mail 
naar peter.lasaroms@icloud.com of 
loop bij de Koppel binnen. Antoinette 
of Willy staat jullie graag te woord.

Om alvast een klein tipje van de slui-
er op te lichten: we willen de artiesten 
de mogelijkheid geven meerdere lied-
jes te zingen al dan niet in wisselende 
combinaties. Het genre waaruit geko-
zen kan worden: smartlappen, levens- 
of luisterliedjes in het Nederlands of 
dialect, oftewel, als het maar in het 
Nederlands is, daarom ook “Lekker 
Hollands”!

Lekker Hollands in 2018 mis het niet!
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Kamermuziekconcert
Op zondag 24 september wordt het 
eerste kamermuziekconcert gehouden 
van dit seizoen georganiseerd door 
de Stichting Kamermuziek Mook en 
Middelaar. Door het Malevich Piano 
Quartet wordt op die avond het spits 
afgebeten van een reeks van zes con-
certen in de periode september - mei. 
Het Malevich Piano Quartet bestaat 
uit een pianist en drie strijkers, af-
komstig uit Oekraïne, Moldavië en 
Oostenrijk. Ze brengen werken van 
Mozart, Brahms en Van Hemel. Het 
concert begint 20:00 uur. Kaartjes 
kunnen zowel via internet als in de 
kerk worden gekocht. Voor meer in-
formatie zie: kamermuziekmooken-
middelaar.nl.
Op zondag 29 oktober treedt het Eura-
sia Quartet aan. Het is een kwartet 
met Russische strijkers. Het program-
ma is op dit moment nog onbekend 
maar wordt tijdig bekend gemaakt op 
eerdergenoemde website.
Op zondag 26 november verzorgen 

Claus Vermeulen (piano) en Diede 
Verpoest (viool), afkomstig uit Bel-
gië, een grandioos concert. 
De overige drie concerten betreffen 
een pianoconcert met twee pianistes, 
een saxofoonkwartet en een strijksex-
tet. In het volgende kerkblad hierover 
meer informatie.

Op onze website is alle informatie te 
vinden over de concerten, de musici, 
met links naar hun websites en naar 
youtube, en uiteraard over het pro-
gramma voor het hele jaar. 

Kaartjes kosten via internet €16, in de 
kerk €17. Voor jongeren onder de 18 
bedraagt de toegangsprijs in de kerk 
€8. Als u van plan bent alle zes ge-
plande concerten te bezoeken kunt 
beter meteen een zesconcertenkaart 
kopen voor slechts €75, alleen ver-
krijgbaar via internet. Hoe het ook 
zij, het wordt een fantastische con-
certreeks.

De Gèèstendiek
door Marieke Lemmen

Voor de meeste mensen in Middelaar 
is de Gèèstendiek een begrip. Als je de 
naam van de zomerdijk in de Gebran-
de Kamp alleen maar noemt, voegt 
iedereen er spontaan het verhaal aan 
toe. “De Gèèstendiek löpt!” Als bij It-
teren en Borgharen de Maas omhoog 
komt, weet iedereen dat er hoogwa-
ter op komst is. In spanning wordt er 
gewacht hoe hoog het zal stijgen en 
dan is de Gèèstendiek de maatstaf: 
stroomt het water daar overheen dan 
lopen de weilanden en wegen in de 
uiterwaarden onder en raken de Kop, 
het Middelaar Huis en Marinus van ’t 
Veer (en dus de pont) geïsoleerd. Je 
hoort het water lopen. “Heurde ‘t? De 
Gèèstendiek löpt!”, zei mijn vader en 
inderdaad, wij hoorden het ruisende 
geluid van stromend water. Maar zo-
lang de dijk niet liep, waren de uiter-
waarden veilig. 

Tot eind augustus van dit jaar. We 
hadden in de Gebrande Kamp al wel 
blauwe vlaggetjes zien staan. En we 
hadden gezien dat de struiken en bos-
jes weggehaald waren. Maar ineens 
was er ook een gat in de dijk en in een 
paar dagen tijd was de dijk zelfs he-
lemaal weg. Kon dit zomaar? Wie is 
er verantwoordelijk voor? Wie heeft 
de beslissing genomen? Een zoek-
tocht langs gemeenten, provincie en 
Rijkswaterstaat leverde geen echte 
antwoorden op.

In opdracht van de Rijkswaterstaat 
voert Arcadis het project ‘Stroom-
lijn langs de Onbedijkte Maas’ uit. 
Daarbij worden “kapwerkzaamheden 
gedaan om de doorstroming van het 
water te verbeteren en daarmee de 
hoogwaterveiligheid te vergroten. Er 
worden diverse kwelgeulen gegraven. 
Op plaatsen waar gefreesd en gegra-
ven wordt, heeft detectie plaatsgevon-
den naar niet gesprongen explosieven 
zodat veilig gewerkt kan worden.” 
Dat waren dus die blauwe vlaggetjes. 
Cultuurhistorisch waardevolle objec-
ten, zoals de Maasheggen, zouden 
gespaard worden volgens de stukken 
op een van de vele sites. Maar is onze 
Gèèstendiek geen cultuurhistorie 
dan? Een dijk, meer dan honderd jaar 
geleden aangelegd door de bewoners 
van Middelaar ter bescherming tegen 
laag hoogwater. Gebouwd op geest-
grond, hoge, droge en onvruchtbare 
grond volgens het Middelnederlands 
woordenboek. Waarschijnlijk hebben 
ze dus een hoger stuk rivierduin ver-
sterkt met klei. In 1984 bij het zomer-
hoogwater is de dijk met zandzakken 
door de Middelaarse bevolking op 
hoogte gebracht en op deze manier 
is een ergere zondvloed voorkomen. 
Dit monument is nu neergehaald. Ei-
genlijk wil ik daar het fijne van weten 
maar op deze korte termijn is dat me 
nog niet gelukt. Ik ben benieuwd of 
er in of buiten Middelaar mensen zijn 
die meer weten dan ik of die verhalen 
hebben over de Gèèstendiek. Ik ben 
er namelijk nog niet klaar mee. Mail 
of bel me: mariekelemmen@gmail.
com of 0622980265.
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Alle AED’s vervangen
Nieuwste apparatuur in Plasmolen en Middelaar 
De zes Automatische Externe Defi-
brillatoren (AED’s) die op strategi-
sche plekken in Middelaar en Plas-
molen hangen, worden deze maand 
vervangen door nieuwe exemplaren. 
Dat is noodzakelijk, want ze nader-
den het einde van hun levensduur. 
Maar het is ook geweldig dat drie 
particuliere eigenaren een nieuw ap-
paraat hebben aangeschaft. 

“We waren al een tijdje aan het reke-
nen om te zien hoe we die vervanging 
voor elkaar konden krijgen”, zegt 
Thea Theunissen, secretaris van de 
Stichting Hulp bij Hartstilstand Mid-
delaar en Plasmolen. “Het zijn geen 
goedkope apparaten en er zou ook 
een kast bij moeten die de AED’s be-
schermt tegen kou en hitte. Maar toen 
kwam QRS, het bedrijf dat ook het 
onderhoud van de zes AED’s doet, 
met een mooi aanbod dat we niet kon-
den afslaan.”

Zelftest 
Onder meer dankzij giften van de 
Boerenbruiloft en vrijwilligers van 
de Boerendag had de stichting juist 
voldoende in kas om drie nieuwe ap-

paraten - mét kast - aan te schaffen. 
“Toen zijn we naar familie Van Kes-
teren van camping De Geuldert en 
Maarten Jongerius van De Pannen-
koekenbakker gestapt met de vraag 
of zij ook een nieuwe AED wilden 
kopen. Lastig, want eigenlijk vraag 
je iemand om iets weg te doen dat 
nog nooit is gebruikt. Maar de AED’s 
doen elke dag  een zelftest om de cir-
cuits na te lopen. Bovendien hangen 
ze buiten, waardoor ze meer te lijden 
hebben dan apparaten die binnen han-
gen. Voor de veiligheid is het dus be-
ter om binnen de marge van tien jaar 
te blijven.”
Tot vreugde van het bestuur besloten 
beide bedrijven ook tot vervanging. 

Dat deden ook technisch isolatiebe-
drijf Hubers en Haarmode Jacqueline 
en Mariëlle, zij schaffen gezamenlijk 
de zesde AED aan. “Geweldig”, zegt 
de secretaris.

Bijdrage vragen
“Onze kas is nu nagenoeg leeg”, legt 
Thea uit. “De jaarlijkse subsidie van 
de gemeente hebben we nodig voor 
de reanimatiecursussen, onderhoud 
en verzekering. Daarom moeten we 
een nieuwe financiële buffer gaan op-
bouwen om Middelaar en Plasmolen 
hartveilig te houden.”
De stichting wil dat doen door de be-
woners door middel van een huis-aan-
huis-actie om een bijdrage te vragen. 
Dat gebeurt naar verwachting in ok-
tober. Direct een bedrag overmaken 
naar de stichting kan natuurlijk ook: 
via  rekeningnummer NL 95 RABO 
01483.37.147 t.n.v. Stichting Hulp bij 
Hartstilstand.

“Niemand zit erop te wachten dat de 
AED’s worden gebruikt, zegt Thea. 
“Maar het is geweldig dat ze er zijn 
als dat nodig is.” 

Bestuursleden Kosien ten Haaf, Ellis van de Locht 
en Thea Theunissen met de nieuwe kast en AED.

We zien ze al volop, de "Helden van 
de natuur". Door veranderingen in het 
klimaat en de natte weersomstandig-
heden wat vroeger dan gebruikelijk. 
Ga eens gewapend met een vergroot-
glas, een spiegeltje en misschien een 
fototoestel, een “fotomobieltje” kan 
ook, naar het bos en kijk goed om je 
heen. Je vindt ze vast en zeker, van 

Paddenstoelen: Helden van de herfst
groot tot klein, mooi gekleurd, of 
misschien niet.
Aan de onderzijde is met een spiegel-
tje goed te zien of het een plaatjes- of 
buisjeszwam is; een belangrijk deter-
minatiekenmerk.
Maar wat is de naam? Met een pad-
denstoelengids, de loep, het spiegeltje 
kom je een heel eind. Kom je er niet 
uit, dan kan een paddenstoelenspeci-
alist van een IVN afdeling misschien 
hulp bieden. Foto's van de padden-
stoel zijn dan een handig hulpmiddel.
Veel afdelingen van het IVN organi-
seren natuurexcursies gedurende het 
hele jaar. Ervaren natuurgidsen gaan 
met je op pad en de komende maan-
den kom je zeker paddenstoelen te-

gen.
Het Land van Cuijk heeft 3 IVN-af-
delingen: IVN De Groene Overlaat 
in Cuijk, IVN De Maasvallei in Box-
meer en IVN Grave. Op de websites 
van deze afdelingen zijn de wandelin-
gen te vinden.
Voor meer informatie is de website 
van het IVN (Instituut voor Natuure-
ducatie en duurzaamheid) erg handig: 
https://www.ivn.nl/paddenstoelen/
herkennen. 
Hier kun je vinden wat eigenlijk een 
paddenstoel is, het nut van de pad-
denstoel als “puinruimer” in de na-
tuur en het grote belang voor de mens 
als producent van antibiotica.
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Nieuws van fanfare St. Caecilia
door Marieke Lemmen

Carnaval op komst…

8.

door Sjaak Kroon

Voor alle geledingen van de bevol-
king die hun ritme laten bepalen door 
de schoolagenda is augustus de start 
van het nieuwe seizoen. Zo ook voor 
de fanfare. Maandag 28 augustus zijn 
we teruggekeerd van ons zomerreces 
en fris en fruitig begonnen aan een 
nieuwe serie repetities onder leiding 
van een nieuwe dirigent. Met André 
Gouma hebben we in juli de samen-
werking beëindigd en gelukkig heb-
ben we al heel snel een nieuwe di-
rigent gevonden in de persoon van 
Marco van Teeffelen uit Cuijk. Marco 
is voor ons niet helemaal nieuw. Hij 
heeft ons al een paar keer geleid als 
vervanger van André Keizer, vooral 
tijdens optredens bij de dodenherden-
king van 4 mei. Marco heeft in het 
verleden ook drumlessen verzorgd 
voor onze toenmalige slagwerkgroep. 
En de carnavalsvierders onder ons 
kennen hem van het dweilorkest dat 
de Cuijkse Nölers op recepties bege-

leidt. 

Als we muzikaal nog even terug mo-
gen kijken naar het voorbije seizoen 
dan moeten we echt even aandacht 
besteden aan het optreden van het 
leerlingenorkest op 2 juli in Mook. 
De drie gebroeders Braks en de twee 
gezusters Theunissen hebben de ster-
ren van de hemel gespeeld terwijl 
onze Jérôme druk met bekkens en 
stokken over het podium flitste. Een 
week later sloten we in de Koppel 
het seizoen af samen met Divers en 
de Everlanders. Dat was vooral voor 
de muzikanten die in alle drie de or-
kesten zitten een hele klus. Gelukkig 

was het toen vakantie maar ons eerste 
optreden in het nieuwe seizoen is het 
kermisconcert dat -  u raadt het al - 
weer een combinatieconcert van fan-
fare, Divers en Everlanders is. Op 4 
november, en niet op 28 oktober zoals 
eerder vermeld, voeren we een nieuw 
project uit: ons Moordconcert. Sylvia 
Derks heeft een spannende detective 
bedacht over een onkreukbare com-
missaris met een mooie jonge vrouw. 
Dit verhaal vormt het raamwerk van 
een moorddadig concert. Tijdens dit 
concert zullen ook nog eens twee ju-
bilarissen gehuldigd worden. Noteert 
u 4 november maar alvast in uw agen-
da!
Intussen zijn wij waarschijnlijk bij 
u aan de deur geweest met onze ac-
tiviteitenkalender. Wij danken u har-
telijk voor uw bijdrage. Mochten 
we u gemist hebben dan kunt u op 
het secretariaat (Bouwsteeg 21 ,tel. 
0615111554) nog wel terecht voor 
uw exemplaar. 

Achter de schermen
In augustus denkt waarschijnlijk nog 
niemand aan carnaval. Dat is iets voor 
november, als het seizoen begint en 
de nieuwe Prins uitkomt, of februari 
als het echt carnaval is. 
Toch wordt er achter de schermen 
door de Krölstarte al hard gewerkt 
om ook het komende seizoen weer tot 
een succses te maken. Het bestuur is 
weer aan het vergaderen, de Raad van 
Elf heeft al gestemd voor de nieuwe 
Prins, de Dansgarde is al aan het oe-
fenen, de onthullingscommissie heeft 
zijn eerste brainstromsessie achter 
de rug, het programma staat vast en 
afspraken met Destion en de Koppel 
zijn gemaakt.

Prinsenbal
Noteer maar vast dat de elfde van de 

elfde dit jaar op zaterdag valt en dat 
op die datum meteen ook het Prinsen-
bal is met de bekendmaking van het 
Boerenbruidspaar. Op zondagmiddag 
12 november komt de jeugprins(es) 
uit en dan hangen we ook de foto’s 
van de Prinsen en het Boerenbruids-
paar op in de Koppel.
 
Programma
Dan is het een tijdje rustig in het Rio 
van Limburg maar op 13 januari ko-
men we langs met de carnavalskrant, 
op 21 januari is de Receptie in de 
Koppel en op 27 januari is de Zittins-
gavond. En twee weken later op 13 
februari is de carnaval al weer verle-
den tijd. Het is een ultrakort seizoen 
maar wij van de Krölstarte kijken er 
naar uit. Jullie hopelijk ook. 
Tot ziens in d’n Trog.

Kleding-
inzameling
Ruim uw kasten op en doe mee met de 
kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie. 
Daarmee steunt u Mensen in Nood!

Op maandag 9, dinsdag 10 en woens-
dag 11 oktober vindt in Middelaar de 
inzamelingsactie plaats. U kunt dan 
uw gebruikte kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven in De Koppel.
Maandag 09 oktober 19.30-21.30 uur
Dinsdag 10 oktober 14.00-16.00 uur 
en van 19.30-21.30 uur
Woensdag 11 oktober 09.30-12.00 
uur

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding is dit najaar voor de bestrijding 
van de hongersnood in Zuid-Soedan. 
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Astrantia 
Oud ijzer actie verandert van opzet door diefstal
Astrantia SV organiseert al sinds jaar 
en dag de jaarlijkse Oud ijzer actie. 
Een actie waar wij als vereniging zeer 
welkome extra inkomsten mee ver-
dienen, en waarbij wij u van uw oud 
ijzer afhelpen door dit jaarlijks huis 
aan huis bij u op te komen halen. 

Helaas zijn wij genoodzaakt de opzet 
van deze actie, die al jaren gehanteerd 
wordt, vanaf heden te veranderen. 

Eens per jaar (weekend voor Pasen) 
komen vrijwilligers van de vereni-

ging bij u langs om het oud ijzer wat 
door u aan de straat is gezet in Midde-
laar en Plasmolen op te halen. 
Hiernaast was er ook gedurende het 
jaar heen de mogelijkheid uw oud 

ijzer te deponeren op de verzamel-
plaats bij familie Braks – Eindweg 9.
Wegens meerdere gevallen van dief-
stal zijn wij als vereniging genood-
zaakt de verzamelplaats niet meer te 
hanteren. Astrantia SV betreurt het 
feit dat wegens criminaliteit brood-
nodige inkomsten verdwenen zullen 
gaan, echter zien we momenteel geen 
andere mogelijkheid.
Astrantia roept hierbij dus iedereen 
op niet meer met oud ijzer naar Eind-
weg 9 te gaan, maar hiermee, indien 
mogelijk, te wachten tot de jaarlijkse 
ophaalactie.
Er wordt nu aan een plan gewerkt 
waarbij bijvoorbeeld de optie om 
twee keer per jaar langs de deur te 
gaan wordt overwogen. Meer infor-
matie volgt zodra hier concrete be-
slissingen in zijn genomen.

Bij deze danken wij u allen voor uw 
begrip. 
Astrantia SV, Middelaar

(Laten we) Welzijn
Bent u, ben jij de vrijwilliger die een verschil kan maken?
Zelfstandig leven in je eigen ver-
trouwde omgeving, onderdeel zijn 
van de samenleving, we willen het al-
lemaal en de overheid stimuleert het.
Toch is dat niet altijd simpel, want; 
je lijf werkt niet (meer) mee, het con-
tact met anderen vermindert, mensen 
om je heen vallen weg, je raakt ge-
isoleerd.

Proteion Welzijn zet vrijwilligers in 
voor ondersteuning in de thuissitu-
atie van mensen die chronisch ziek, 
hulpbehoevend of dementerend zijn, 
of een verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking hebben. De inzet van 
de vrijwilliger kan ook de evt. man-
telzorger ondersteunen/ ontlasten.
De ondersteuning gebeurt op een vas-
te basis, bijvoorbeeld 1 x per week en 
gedurende langere tijd. 
Samen een kopje thee of koffie drin-

ken, wat praten, een eindje wandelen 
of fietsen, samen een boodschapje 
doen, het lijkt niet bijzonder, maar het 
maakt een wereld van verschil!

Laat het ons weten, als u degene bent 
die dat steuntje in de rug kunt gebrui-
ken.

En bent u, ben jij de vrijwilliger die 
dat verschil kan maken?
Heb je af en toe een uurtje over om 
dat luisterend oor te zijn?

Neem gerust contact met ons op:
Riky Mokkink, mobiel: 0627656345
Diny Rohrbach, mobiel: 0629560236
Email: welzijn@proteion.nl    
Website: www.proteion.nl

Bibliotheek  
voor alle 
kinderen
Op Sterrenschool EigenWijs is de 
bibliotheek iedere maandagochtend 
geopend tot ca. 10 uur. Alle kinderen 
van school, de lizklas en de kinderop-
vang kunnen dan boeken lenen. 
De collectie bevat ook boeken voor 
kinderen van 0-4 jaar en ook ouders 
die (nog) geen kinderen op school 
hebben kunnen boeken komen lezen. 
Er is een mooie verzameling prenten-
boeken, en daarnaast ook voorlees-
boeken. Als u op zoek bent naar een 
speciaal boek dan kunt u dat aange-
ven, dan wordt het voor u besteld en 
kan het (meestal) de daaropvolgende 
maandag worden opgehaald.
Wij nodigen alle (groot) ouders van 
harte uit om gebruik te maken van de 
schoolbibliotheek, iedere maandag 
tijdens schoolweken geopend van 
08.45 -10.00 uur. 
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Redactie:
-  Sjaak Hendriks 
	 	 (redactie)
-		 Jack	Braks	(layout)
-  Hans Kolvenbach

E-mail: 
dorpskrantmiddelaar@gmail.com

beheerdekoppel.nl
www.dekoppelmiddelaar.nl
www.middelaar.info

Inleveren kopij
U	kunt	uw	artikelen	voor	de	

novemberkrant tot 
1 november mailen naar:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

Uw	ideeën	en	tips	zijn	van	harte
welkom	bij	de	redactie.

MAASDUINEN STRUINEN 
8e Kiste Trui Wandeltocht in Middelaar
Zaterdag 28 oktober a.s. vindt de 8e 
editie plaats van de Kiste Trui Wan-
deltocht. Er zijn vijf prachtige wan-
delroutes uitgezet over en rond de 
bekende Mookerheide, het leef- en 
woongebied van de legen-darische 
Kiste Trui. 

Mookerheide, de Slag op de Moo-
kerheid en de legende van Kiste Trui
De Mookerheide in Noord-Limburg 
ligt in de punt van Nationaal Park 
de Maasduinen op een uitloper van 
de Nijmeegse stuwwal en kent forse 

hoogteverschillen. Op de Mooker-
heide vind je, half verborgen in het 
Noord-Limburgse landschap, twee 
eeuwenoude verdedigingswerken: de 
Heumense en de Mookerschans. Van-
af beide schansen heb je op sommige 
punten prachtige vergezichten over 
de Maas. 
Wanneer je over de Mookerheide 
wandelt, kun je je haast niet voorstel-
len dat hier ooit gevochten werd om 
leven en dood. De heide had een be-
langrijke rol tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog (1568 tot 1648). Op 13 april 
1574 vocht het leger van de broers 
Lodewijk en Hendrik van Nassau hier 
en in het nabij gelegen moerassenge-
bieden rond buurtschap de Riethorst 
tegen de Spaanse troepen.. De rijk ge-
vulde oorlogskist van de gesneuvelde 
Nassau-broers, met soldij en oorlogs-
buit, is verloren gegaan, verzonken 
in het moeras en nooit meer terugge-
vonden. Alhoewel ….. ene Trui uit 
Middelaar zou haar hele leven naar 
de schatkist hebben gezocht en gegra-
ven. Kiste Trui is de hoofdpersonage 

uit een volksverhaal dat zich in buurt-
schap de Riethorst bij Plasmolen aan 
de voet van de Mookerheide zou heb-
ben afgespeeld.. 
Op www.huystemoock.nl en www.
kistetrui.nl vind je alle informatie 
over wandelmogelijkheden en achter-
gornden.

Natuurgebied de Gebrande Kamp
De nieuwe struinpaden in natuurge-
bied de Gebrande Kamp in Milsbeek 
zijn opgenomen in de routes van de 
Kiste Trui Wandeltocht. De naam is 
afkomstig van een wat schraler deel 
van de Maasuiterwaarden: een prach-
tig natuurgebied en broedgebied van 
meer dan 30 vogelsoorten waaron-
der de knobbelzwaan, de visdief, de 
boompieper, de sprinkhaanzanger, 
de bosrietzanger en de tjiftjaf. Rond 
2010 is er een beverburcht versche-
nen en is de Gebrande Kamp een 
foerageergebied voor enkele in de 
omgeving gelegen dassenburchten.

Algemene Info over de Kiste Trui 
Wandeltocht
De wandelroutes 5, 10, 15, 20 en 25 
kilometer voeren de wandelaars en 
Nordic Walkers door de schilderachti-
ge omgeving van Middelaar, Plasmo-
len, Mook, Milsbeek en Heerlijkheid 
de Biesselt. Als mensen de sfeer in 
dit unieke wandelgebied eens willen 
proeven is een herfstwandeling daar 
dé gelegenheid bij uitstek. Start en fi-
nish vindt plaats in MFC de Koppel, 
Dorpsstraat 45, 6587AV Middelaar 
en de rust- en pleisterplaatsen zijn 
bij enkele leden van het restaurant-
gilde Kiste Trui, namelijk  Herberg 
’t Zwaantje in Mook en restaurant de 
Plasmolensehof en de Pannekoeken-
bakker in Plasmolen.

Organisatie
De organisatie van de Kiste Trui 
Wandeltocht is in handen van de Pro-
minentenclup van Oud-Prinsen van 
Carnavalsvereniging de Krölstarte 

uit Middelaar. Met veel vrijwilligers 
ondersteunen zij bij de inschrijvingen 
in het startbureau en als marsleiders, 
parkeerwachters etc.

Inschrijving deelname en starttijden
Route 25 km ( de Slag op de Mooker-
heide) tussen 08.00-10.00 uur
Route 20 km ( Mookerheide, Jans-
berg, de Diepen, de gebrande Kamp) 
tussen 08.00-11.00 uur
Route 15 km ( Mookerheide, Zeven-
dal) tussen 08.00-11.00 uur
Route 10 km  (Helling Jan de Pad) 
tussen 08.00-12.00 uur
Route   5 km ( Rondje Mookerplas) 
tussen 09.00-13.00 uur

De Kiste Trui Wandeltocht vindt 
plaats onder auspiciën van de KWBN.  
Voor de organisatie van het evene-
ment wordt een startgeld gevraagd. 
Leden van de KWBN krijgen een re-
ductie.

De organisatie van de Kiste Trui Wan-
deltocht nodigt iedereen uit om zich 
aan te melden en een van de prachtige 
routes te wandelen in de schitteren-
de omgeving van de Mookerheide. 
Beleef hem opnieuw: de Slag op de 
Mookerheide !!
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Dag van de Ouderen 
Het lokaal comité bestaande uit 
drie KBO’s , de Zonnebloem de Al-
gemene Hulpdienst en  de gemeente 
Mook en Middelaar verzorgt jaarlijks 
de organisatie voor de dag van de ou-
deren en de toegang is vrij voor alle 
ouderen van onze gemeente. 

Dit jaar zal deze dag plaats vinden op 
vrijdag 6 oktober in Gemeenschap-
shuis “de Wieken” aan de Esdoorn-
laan 5 te Molenhoek.

Er is dit jaar geen specifiek thema, 
maar het programma ziet er in grote 
lijnen als volgt uit:

Om 10.00 uur is de zaal open met gra-
tis koffie/thee en iets lekkers, aange-
boden door het Lokaal Comité Mook 
& Middelaar. 
Burgemeester Gradisen zal deze dag 
om 10.15 uur openen. 
Daarna is er gelegenheid voor een 
tweede kop koffie.

Van 10.45 uur tot 12.00 uur  zal er een 
presentatie gehouden worden door 
fysiotherapeuten.

Van 12.00 uur tot 13.30 uur: lunch 
buffet.

Vanaf 13.30 tot 14.15 uur krijgt U een 
middagprogramma voorgeschoteld 
waarin oude filma over de gemeen-
te Mook en Molenhoek worden ver-
toond door de heer Sjaak Jacobs

Rond 14.15 uur een pauze waarin U 
een consumptie krijgt aangeboden en 
de verkoop van de loten plaatsvindt.

Omstreeks 15.00 uur start het tweede 
gedeelte van het middagprogramma. 

Rond 15.30 uur start de loterij met 
leuke prijzen.

Om 16.15 zal de dag worden af-
gesloten.

Het vervoer voor mensen uit Mook 
en Middelaar naar “de Wieken” kan 
geregeld worden.
Evenals vorig jaar is er voor u de mo-
gelijkheid om voor € 8,00 per persoon 
deel te nemen aan de lunch. Gelieve 
bij opgave te betalen bij de normale 
bekende KBO-adressen.
Voor mensen uit Middelaar gaarne 
overmaken op reknr. 
NL87 RABO 0131 6391 29 
t.n.v. KBO Limburg afd. Middelaar

Hoe Sta Jij Er Voor?
Ben jij op zoek naar een beweegac-
tiviteit bij jou in de buurt, maar weet 
je niet wat er allemaal mogelijk is en 
wat de activiteiten inhouden en/of dit 
wel bij jouw conditie en vaardighe-
den past? Kom dan naar een van onze 
GRATIS MEET EN TEST MOMEN-
TEN. De testen zijn op alle dagen en 
locaties hetzelfde en de advisering 
ook, dus het maakt niet uit waar je de 
test doet!

WANNEER EN WAAR: 
Malden de Veldschuur:
vrijdag 15 september
18.00 tot 21.00 uur

Overasselt de Passêlegt:
zaterdag 16 september
13.00 tot 16.00 uur 

Middelaar de Koppel:
vrijdag 22 september
17.00 tot 20.00 uur

Mook ’t Môks café:
zaterdag 23 september
12.00 tot 16.00 uur 

Groesbeek Heuvelland:
zaterdag 30 september
12.00 tot 16.00 uur

Millingen De Duffelt:
vrijdag 6 oktober
15.00 tot 18.00 uur

Wat wordt er gemeten?
Bloeddruk, lengte, gewicht, BMI, 
coördinatie, reactie, balans, kracht 
in armen en benen, lenigheid rug en 
schouders en de conditie. De test is 
voor iedereen tot 90 jaar goed te 
doen! Na de test ontvangt u een gratis 
beweegadvies en beweeg-aanbiedin-
gen.

Opgeven op de sites onder het kopje 
test- en meetevents van: 
www.beweegcollectiefmookenmid-
delaar.nl
www.kwiekactieveleefstijl.nl
www.oldsocks.nl 
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Boek en BuurtBorrel

6.

China PS

Hier een schrijven van zo maar ie-
mand. 

Wat hebben wij een  geluk gehad. 
Hoe zo, zult u denken. Ik zal het 
jullie  vertellen. Omdat we op deze 
plek terechtgekomen zijn. Zo mooi, 
zo mooi, de natuur enz. Wij hebben 
alles, noem maar op: campings, 
jachthavens, strand, kanaal, de plas 
(Middelaarse Zee), bos, bergen (Sint 
Jansberg) en dalen (Zevendal), veel 
terrassen aan de Plasmolen, bunga-
lowparken, enz. enz. Wat wil je nog 
meer: vliegend hert en vlindertuin. 
En verder muziek. We hebben 3 mu-
ziekgezelschappen, een zangkoor en 
dan nog een paar stelletjes die mu-

ziek maken. En dan de sport: korf-
bal (dit jaar kampioen geworden) en 
voetbal. 

Wat voetbal betreft: een voorstel 
van VI om meer trainers uit Holland 
naar China te krijgen, kwam ook in 
Middelaar en, jawel hoor, Robert 
Wattimena, zoon van Eli en Mary 
van de Heikantsweg, kon en mocht 
naar China om daar de jeugd voet-
bal bij te brengen. Zijn ploeggenoten 
keken zeer op. Ze wisten niet wat ze 
er van moesten denken. Ze vonden 
het maar zo, zo. Robert daar hele-
maal alleen in dat grote China. Ze 
waren bang dat hij geen Middelaars 
meer zou verstaan. Er moest wat ge-

beuren. Weet je wat, we gaan daar 
kijken hoe het met hem is. Kom op, 
we gaan er naar toe. En zo stapten 
Michel, Coen, Thim, Ruud, Stefan en 
Daan in het vliegtuig voor de lange 
reis. Daar aangekomen zagen ze dat 
het goed zat met Robert. Robert te-
vreden, de Chinezen tevreden, ieder-
een tevreden. Maar toen gebeurde 
het. De Chinezen hebben Astrantia 
ontdekt. Nou willen die Chinezen al-
les kopen. Nou heb ik vernomen dat 
een zekere Wang Wang Lie al op weg 
is met een zak geld naar Middelaar. 
Wie weet wat ons nog te wachten 
staat.
Ik vind: we kunnen best trots zijn op 
ons dorp.

Ding dong. De bel.
Buurman Theo van Brunschot op de 
stoep.
Hij kijkt blij. Een beetje trots ook.
“Mijn boek is uit. Alsjeblieft.”

Noodweer
Historische roman. Verhaal over het 
leven in het frontgebied van de Tach-
tigjarige Oorlog, lees ik op de kaft. 
“Veel leesplezier,” heeft hij erin ge-
schreven. Dat heb ik! Ik lees en lees. 
En de andere dag nog eens.
Uit! Wat een verhaal! Goed verteld en 
goed geschreven. 100 jaar lief en leed, 
gezien door de ogen van de schrijver. 

Op de lagere school leerde ik jaartal-
len. Getallen. De context van de ge-
tallenlijstjes was voor mij niet altijd 
even duidelijk. Voor u wel? 
1568-1648: 80-jarige oorlog. 
1574: Slag op de Mookerhei.
1600: Slag bij Nieuwpoort.
1602: Oost Indische Compagnie 

wordt opgericht. 
Alva, de gebroeders De Wit. Lode-
wijk en Hendrik, de broers van de 
Prins van Oranje. 
Het ging om macht en ook over de 
politieke strijd tussen katholieken en 
protestanten. Maar wat zo’n oorlog 
betekende voor de bevolking? Geen 
idee! 

Als kind op de lagere school dacht ik 
dat ik de Mookerhei ergens rondom 
Amsterdam moest zoeken.
“Want in Mokum ben je rijk en geluk-
kig tegelijk… Geef mij maar Amster-
dam.” En in pittoresk Nieuwpoort, 
was daar gevochten? Dat was amper 
een half uur autorijden bij ons huis 
vandaan… Niet dus. Pas later werd ik 
mij er bewust van, dat ik dát Nieuw-
poort in Vlaanderen moest zoeken.
In Amsterdam vierden men ‘De Gou-
den eeuw,’ (1588 tot 1702,)  terwijl 
inwoners van Mook, Middelaar en 
Plasmolen een bittere strijd moesten 

voeren. Zo dicht bij elkaar en zulke 
grote verschillen.
Het boek van Theo van Brunschot 
is helder en duidelijk en geeft de ge-
schiedenis en het leven van alleman 
in en rondom Mook een gezicht. Een 
aanrader!

Buurtborrel Plasmolen
Noteert u nu vast in de agenda? Tij-
dens BuurtBorrel in oktober, vertelt 
Theo van Brunschot over de hoe zijn 
boek tot stand kwam en praten we 
verder over zijn boek. Bent u erbij? 
Welkom op woensdagavond 25 ok-
tober in de Plasmolense Hof.
Buurtborrel Plasmolen is bestemd 
voor inwoners van Plasmolen en voor 
hun buren uit Middelaar.
Tot dan?

Plasmolen, 
Gerie van der Land-Zijderveld


