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AGENDA
Koppel- /dorpsactiviteiten

21 Januari 2018
■  Prinsreceptie

25 Januari 2018
■  VIB: Jaarvergadering

27 Januari 2018
■  Zittingsavond

03 Februari 2018
■  Carnavalsmis

11-13 Februari 2018
■  Carnaval

22 Februari 2018
■  Dörpskamer: Film Hoogwater

14 Maart 2018
■  Verkiezingsdebat

24 Maart 2018
■  Oud Ijzer Actie Astrantia

25 Maart 2018
■  Muziekcafe Orkest Divers

14 April 2018
■  Lekker Hollands

14 September 2018
■  Bloemenactie VIB

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel (20:00 uur)
■ 07 Februari 2018
■ 07 Maart 2018
■ 04 April 2018
■ 02 Mei 2018
■ 06 Juni 2018
■ 04 Juli 2018

1.

DORPSKRANT
Middelaar & Plasmolen

Volop lichtjes en       
muziek in Middelaar

De Lichtjestocht in Middelaar, op de 
laatste zondag voor Kerstmis, heeft 
altijd wel een bijzondere sfeer. Dat 
komt door de kerstliedjes die overal 
in het dorp klinken, de vele lichtjes 
onderweg en de deelname van kinde-
ren die zijn verkleed als herder, engel, 
Maria of Jozef. 

Ditmaal had de Lichtjestocht een ex-
tra speciaal tintje vanwege het over-
lijden, eind november, van Theo 
Schobben. Omdat Theo zich vele ja-
ren lang belangeloos had ingezet voor 
onder meer de kerk, waren er dit keer 
ook vuurpotjes langs de Heikantse-
weg geplaatst, zodat de hele weg van 
Theo’s huis naar de kerk verlicht was. 
Er waren verder lichtjes op het kerk-
hof gezet, terwijl de kerktoren zelf 
prachtig was verlicht. 

Langs de route van de tocht hadden 
bewoners veel werk gemaakt van ex-
tra sfeerverlichting, de deelnemers 
hadden onderweg genoeg te bekij-
ken. Ook was er veel muziek te be-
luisteren, onder meer door deelname 
van drie extra groepen van fanfare 

Caecilia, Orkest Divers, herder Bas 
Kuiltjes en pastoor Rijs en kapelaan 
Sebastian.

Bij aanvang in de kerk zong Gemengd 
Koor Allegria verschillende kerst-
liedjes, waarmee het kerstspel begon. 
De engeltjes van de ‘Sterrenschool’ 
moesten verschillende opdrachten 
maken om over te kunnen gaan naar 
het volgende leerjaar. Dat lukte alle-
maal prima: ze schakelden Liesbeth 
Lemmens in om het kerstverhaal op 
rijm te vertellen, gaven de aanwezi-
gen allemaal een ster om samen de 
grote kerstboom te versieren en gin-
gen op zoek naar hun ‘eigen wijsjes’. 
Janne Verheijen zong een lief liedje 
over de engelen om haar heen en juf 
Annelot van de engelenklas vertelde 
over Theo Schobben en dat hij zijn 
ster eindelijk openlijk had laten stra-
len. Uiteindelijk kwam iedereen sa-
men bij de levende kerststal met een 
lieve baby, een kalfje en een schaap 
met twee lammetjes. Verder waren er 
erwtensoep, chocolademelk en glüh-
wein, om ook weer een beetje warm 
te worden. 

De nachtmis werd eveneens druk 
bezocht. Onder leiding van dirigent 
Henk van de Locht zong zangkoor 
Allegria prachtige kerstliedjes, bege-
leid door organist Jan Hubers. Kape-
laan Sebastian wist de sfeer van de 
avond goed te vangen in een mooie 
preek. 

Onderweg was overal muziek te beluisteren, zoals van herder Bas Kuiltjes. (foto: Linda Giebels)



Marieke
Mus

2.

Een huismus heet een huismus omdat 
ze onder de dakpannen van onze hui-
zen huist. Ze houdt van een rommeli-
ge menselijke omgeving want daarin 
kan ze haar slordige nest van takjes, 
veertjes en hondenharen het beste 
maken. Helemaal mijn mus dus. Ter-
wijl iedereen zich opwindt over het 
rondvlokkende haar van mijn honden, 
recyclet zij het gewoon.
Maar de renovatiedrift van de Ne-
derlander heeft ertoe geleid dat de 
gaatjes en kieren in de huizen gedicht 
werden en de dakpannen zo strak 
liggen dat er geen mussenlijfje meer 
tussen past. De huismus staat intus-
sen al enkele jaren op de Rode Lijst 
van bedreigde Nederlandse broedvo-
gels. Nu is de Nederlander inventief 
van aard. Hij heeft iets bedacht om 
de huismus toch in huis te laten broe-
den. Bij nieuwbouw en renovatie kan 
de mussen inbouwsteen in de gevel 
geplaatst worden. Er zitten twee nest-
kamers in zo’n steen en je kunt ook 
meerdere stenen inbouwen want huis-
mussen houden wel van gezelligheid. 
Zo kun je een hele kolonie in je gevel 
kwijt. Maar wel minstens op drie me-
ter hoogte aanbrengen, anders kun-
nen de katten erbij. Tenzij de Zeeuw-
se SGP-politicus zijn zin krijgt en 
loslopende katten verboden worden. 
Iets wat volgens de Rijdende Rechter 
absoluut onhaalbaar is omdat we van 
onze katten houden en hen het vrije 
buitenleven gunnen. Bioloog Midas 
Dekkers noemt deze liefde spannend, 
liefde voor gevorderden, terwijl hij de 
liefde voor de hond liefde voor begin-
ners noemt. Dan houd ik me maar bij 
deze beginnersliefde, en ik denk dat 
de huismus zich daarbij aansluit.
De Duitse naam van de mus, Spatz,  
staat in de top10 van koosnaampjes, 
de Engelse naam, sparrow,  in de pi-
ratentoptien. Laten we ervoor zorgen 
dat onze huismus straks bij de 
nationale tuinvogeltelling op 27 en 28 
januari weer in de top10 van meest 
voorkomende Nederlandse broedvo-
gels staat.

2 januari zijn we het jaar begonnen 
met champagne en oliebollen. Het 
was gezellig.

De activiteiten worden nog steeds uit-

gebreid, heeft u belangstelling om te 
handwerken, haken of breien? Laat 
het even weten.

Vermeld vast in uw agenda:
13 – 14 – 15 februari: de carnavals-
week is de Dörpskamer dicht.
Donderdag 22 februari wordt er een 
film gedraaid van het hoogwater.
Donderdag 22 maart is er een paasac-
tiviteit: vooraf aanmelden.
Ook is er belangstelling om verschil-
lende spelletjes te doen zoals kaarten,
rummikub en skipbo.
Loop eens tijdens een openingstijd 
binnen om een kijkje te nemen, nie-
mand is wat verplicht, gezellig klet-
sen of koffie drinken mag ook.
Namens de Dörpskamer
Thea Theunissen
Thea-theunissen@ziggo.nl
06 – 3035 3497
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Dörpskamer

Vrouwen in Beweging
Afgelopen jaar hebben wij weer een 
actief jaar gehad bij de VIB. We heb-
ben o.a. geleerd hoe we moeten pot-
tenbakken, hoe we miljonair kunnen 
worden in het casino, hoe we een 
mooi kerststuk kunnen maken en bij 
de doe-dag zijn we ook weer heel wat 
wijzer geworden. Ook hebben we ons 
70 jarig bestaan gevierd en de Kerst- 
viering was weer gezellig met veel 
kletsen, muziek en natuurlijk de ju-
bilarissen  die werden gehuldigd. Dit 
hadden wij natuurlijk allemaal niet 
gekund zonder de hulp van onze le-
den. Mede dankzij de bloemen die bij 
de bloemenactie door u zijn gekocht,  
konden we dit allemaal mogelijk ma-
ken. Bedankt allemaal .

Komend jaar beginnen we op 25 ja-
nuari met de jaarvergadering met bin-
go. 15 februari gaat smartlappenkoor 
Suuk7 voor ons optreden. 
22 maart komen we alles over ener-
giebesparing te weten en 19 april 
gaan we Matroesjka poppen maken. 
17 mei gaan we happen en stappen in 

ons mooie dorp en 28 juni mei heb-
ben we de Doe-dag. 14 september 
komen we dan weer langs met onze 
jaarlijkse bloemenactie, 20 september 
houden we een film avond en 25 ok-
tober komt Wim Voet ons alles over 
zijn project in Nicaragua vertellen. 
22 november bezoeken we de Mar-
griet Winterfair en 13 december gaan 
we een mooi kerststuk maken. Op 
20 december sluiten we het jaar dan 
weer af met de Kerst viering. 

We hopen dat we weer veel leden bij 
deze activiteiten zullen ontmoeten.
Tot dan, het bestuur van de VIB
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3.

De dorpsraad van Middelaar & Plas-
molen viert dit jaar zijn tiende ver-
jaardag. Sinds de oprichting in 2008 
hebben al heel wat dorpsgenoten zich 
in de dorpsraad of een van de werk-
groepen sterk gemaakt voor de leef-
baarheid in onze prachtige kernen. 
Tijd om de balans eens op te maken! 

De dorpsraad heeft als primaire taak 
ervoor te zorgen dat de belangen van 
onze kernen in de gemeente behartigd 
worden. We zijn er niet om actie te 
voeren voor of tegen bepaalde stand-
punten, maar om erop toe te zien dat 
de gemeente op tijd voldoende oog en 
oor heeft voor onze inwoners en hun 
argumenten naar behoren meeweegt 
in haar besluitvorming. Hoewel dit 
misschien nog niet altijd vanzelf goed 
gaat, zien we hierin gaandeweg wel 
een steeds betere samenwerking. 

Een mooi voorbeeld, waar we ook 
echt trots op zijn, was de totstandko-
ming van ons DorpsOntwikkelings-
Plan (DOP). Geen papieren tijger van 
een ambtenaar op het gemeentehuis, 
maar een weergave van waar wij ons 
in de dorpen hard voor willen maken: 
onze woonomgeving, onze leefbaar-
heid, onze dorpszin. Hoezeer ons al-
len dat aan het hart gaat, bleek wel 
uit de overweldigende belangstelling 
voor de bijeenkomsten die we daar 
in 2016 voor hebben georganiseerd, 
maar vooral ook uit de mooie initia-
tieven die daaruit zijn voortgevloeid. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Dörps-
kamer. Nog voor het verschijnen van 
de DOP is in november 2016 is een 
werkgroep gestart met twee dorps-
raadleden en nog acht vrijwilligers. 
In april 2017 lag er een uitgewerkt 
plan van aanpak waar de gemeente 
en een particuliere stichting hun fi-
nanciële steun aan toezegden, en al 
in mei 2017 opende de Dörpskamer 
haar deuren, dankzij 13 enthousiaste 

vrijwilligers die hun diensten aanbo-
den als gastvrouw en  heer. Inmiddels 
is het er steevast gezellig druk met 
dorpsbewoners die onder het genot 
van een kop koffie een praatje maken 
of een kaartje leggen. En de specia-
le activiteiten die geregeld worden 

georganiseerd (zoals de lezing over 
Middelaar in de Tweede Wereldoor-
log, of het kerstdecoraties maken) 
zijn al helemaal een groot succes.

Zo zijn er nog tal van zaken waar-
voor de dorpsraad als vliegwiel heeft 
gediend: de Middelaardag van de 
jeugd, de kermis-nieuwe-stijl, de 
betrokkenheid van bewoners bij het 
Masterplan Plasmolen, de buurtpre-
ventie-appgroep, de extra verlichting 
aan de Witteweg en Pastoorsdijk, de 
goededoelenweek, of de recente kriti-
sche bijeenkomst met Rijkswaterstaat 
over de sloop van de Gèèstendiek en 
de mogelijke gevolgen daarvan voor 
Middelaar.
 
Vanuit de werkgroep Samenwerking 
in het DOP is er, samen met bewo-
ners die betrokken waren bij het 
Masterplan Plasmolen, overleg met 
de gemeente geweest om de situatie 
rondom de Mookerplas te bespreken. 
Gebleken is nu dat de initiatieven 
vanuit zowel Plasmolen als Midde-
laar omtrent de Leefbaarheid en Vei-
ligheid gebundeld moeten worden 
zodat we gezamenlijk optrekken. 

Dit jaar zal er weer een verkiezings-
debat gehouden worden op 14 maart, 
georganiseerd door de dorpsraad.

Dus: er gebeurt veel in ons mooie 
Middelaar en Plasmolen. En daar-
om deze oproep: Schuif gerust eens 
aan bij een van onze vergaderingen, 
bijvoorbeeld op woensdag 7 februa-
ri, woensdag 7 maart of woensdag 4 
april, steeds om 20.00 uur in De Kop-
pel. Je bent van harte welkom! Wie 
weet, misschien vind je het wel net zo 
leuk als wij om af en toe of als lid van 
de dorpsraad iets voor het dorp terug 
te doen. Dat zou mooi zijn. Sommi-
ge leden zitten namelijk al vanaf het 
begin in de dorpsraad en bereiken in 
maart 2020 hun maximale zittingster-
mijn. Zonder opvolgers blijft er 
straks wel een heel klein dorpsraadje 
over, en kunnen we veel minder doen. 
Want vele handen maken licht werk!  

Voor meer informatie kun je terecht 
bij:
Sjaak Hendriks, 
j.hendriks136@outlook.com 
Giel van Duijnhoven, 
duijnhovengiel@gmail.com. 

De dorpsraad 
wat doet die eigenlijk?  

De kogel is door de kerk want op 13 
Oktober 2018 organiseert Blaaskapel 
de Everlanders een wervelende feest-
avond.
Met de invulling zijn we momenteel 
druk bezig, maar we willen wel ver-
klappen dat we op die avond een CD 
presentatie geven, dit alles vanwege 
het 50- jarig bestaan.
Noteer deze avond alvast in de agen-
da. Meer info volgt nog via een flyer 
en de media.

Piet Horsten

Everlanders



DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN  UITGAVE JANUARI 2018

4.

Kamermuziekconcert
Op zondag 28 januari 2018 treden in 
de kerk van Mook op Beth & Flo  –  
pianistes met een ‘vleugeltje’ theater! 

Twee pianistes die het liefst concer-
ten geven die niet alleen concerten 
zijn. Dat zijn Claudette Verhulst en 
Elsbet Remijn, beiden in 2014 afge-
studeerd in de master klassiek piano 

aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag. Als pianoduo Beth& Flo 
maken zij een klassiek recital vrolijk 
en verrassend, en een tikkie theatraal. 

Braaf op de pianokruk blijven zitten? 
Beter niet! Verhalen vertellen, flirten 
met het publiek en ondertussen mu-
ziek van de grote componisten laten 
horen – dat is wat Beth & Flo het lief-
ste doen. Zo treden ze op in theaters 
en concertzalen, maar net zo lief juist 
op plekken waar klassieke muziek 
zelden klinkt!

Op 28 januari spelen Beth & Flo wer-
ken van o.a. Rachmaninov, Ravel en 
Saint-Saëns. Voor meer informatie 
over Beth & Flo: www.bethflo.com.
Voor meer informatie over de kamer-
muziekconcerten in Mook zie: www.
kamermuziekmookenmiddelaar.nl. 
Kaartjes zijn te koop via die site (€16) 
of in de kerk (€17, jonger dan 18 jaar: 
€8), inclusief consumptie.

Prinsreceptie
Op zondag 21 januari is de grote 
Prinsreceptie van Prins Ruud d’n 
Twèdde en zijn Prinses Daniela in d’n 
Trog. De Prins wordt vanaf d’n Trog 
om 10.45 uur thuis opgehaald door 
Fanfare St. Caecilia. Dan gaat het met 
Jeundprinses Julia en de Raden van 
Elf in optocht naar d’n Trog waar om 
11.11 uur de Prinsreceptie begint. De 
receptie is bedoeld voor iedereen die 
de Prins en zijn Prinses willen komen 
feliciteren. Daarnaast zullen bevrien-
de carnavalsverenigingen uit de regio 
en hun hofkapellen acte de présence 
geven. De muzikale omlijsting van de 
receptie is als vanouds in handen van 
Hofkapel De Everlanders en onze ei-
gen DJ Stefan.

Zittinsgavond
Op zaterdag 27 januari om 20.00 uur 
begint in d’n Trog de Zittinsgavond. 
De zaal gaat om 19.00 uur open. Na 
de intocht van de Prins en zijn gevolg 
wordt de avond geopend door een 
optreden van onze eigen dansgarde 
De Regenboog Girls. Daarna vol-
gen buuts van gevierde kampioenen 

Nieuws van de Krölstarte 
als Peter van Houtum (Peer Luitjes), 
Sem van den Borne (Roy Blonders), 
René van den Heuvel (Heaven De-
vil), Henk en Bolle (Waswief) van ei-
gen bodem en Rien Bekkers (Rinuske 
T(r)ap). Marcel en Robert (de Lim-
bo’s) zorgen voor de nodige liedjes 
en de Raad van Elf brengt zijn 18de 
Raodslied ten gehore, dit keer over de 
Gèèstendiek.  En als sluitstuk van de 
avond, een verrassing: DèVèltOp. 
Muzikaal wordt de Zittinsgavond in-
gekleurd door Hofkapel De Everlan-
ders. Tijdens de Zittingsavond wordt 
ook de Krölstart van ’t jaor 2017 be-
kend gemaakt.
Kaartverkoop in de Koppel op 25 ja-
nuari van 18.00-20.00 uur en op 27 
januari aan de zaal.

Carnavalskrant
Inmiddels is bij iedereen de carna-
valskrant aan huis bezorgd. Daarin 
staat het hele carnavalsprogramma. 
Wie de krant gemist heeft kan dat het 
beste even melden bij de secretaris, 
Ine Wijnhofen (secretaris.krulstarte@
gmail.com).

Op maandag 5 februari 2018 wordt 
er door de KBO voor de 2e keer een 
carnavalsmiddag voor de  (iets) ou-
deren in onze gemeenschap. Gelet 
op het succes van vorig jaar kon de 
KBO hier niet meer omheen. Er zijn 
optredens van o.a. Rob Miesen, Grad 
en José en de Wörstetöwkes. Deze 
middag is toegankelijk voor zowel 
KBO-leden alsook niet KBO-leden. 
Alles speelt zich af in MFC De Kop-
pel.
Aanvang van de middag is 13.45uur, 
zaal open 13.30uur. Einde middag 
rond 17.00uur. 
s.v.p. opgeven bij Kosien ten Haaf  
(tel. 0631764634). Aanmelding is 
verplicht.
De entree is € 7,50 voor leden van de 
KBO-afdeling Middelaar Plasmolen.
Overige belangstellenden betalen € 
10,00.  Graag dit bedrag overmaken 
op bankrekeningnummer. 
NL87 RABO 0131 6391 29  t.n.v. 
KBO afd.Middelaar . U krijgt voor 
dit bedrag: Koffie/thee met iets lek-
kers bij binnenkomst, zoutjes en ver-
snaperingen op tafel en natuurlijk de 
optredens van de artiesten. Hopelijk 
treffen we velen (iets) ouderen bij 
deze carnavaleske ouderenmiddag. 

Allemaal van harte welkom  en tot 
ziens op 5 februari !

KBO 
Carnaval (iets) ouderen
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5.

Eind 2017 is er vanuit de provincie 
Brabant een informatieavond geweest 
over de plannen die er zijn bij de brug 
tussen Oeffelt en Gennep. Vanuit de 
dorpsraad zijn we aanwezig geweest 
bij de presentatie. 

We hebben daar ook onze zorgen ken-
baar gemaakt over de consequenties 
die deze maatregelen zouden kunnen 
hebben voor de kernen stroomaf-
waarts. We hebben aangegeven dat 
er nu een flessenhals bij de spoorbrug 
in Mook dreigt te ontstaan. Derhalve 
hebben we ons ook opgegeven voor 
de werkgroep die zich met deze plan-
nen gaat bezighouden. 

Voor meer informatie verwijzen we 
naar www.flessenhalsoeffelt.nl 

De volgende informatie komt van 
deze website.
Voor velen zijn de hoge waterstan-
den in de Maas een bekend pro-
bleem. Ter hoogte van Oeffelt stuwt 

het water op bij de smalle doorgang 
onder de N264 (verbindingsweg 
Oeffelt-Gennep). 
Deze ‘flessenhalsproblematiek’, de 
cultuurhistorie van het Maasheggen-
gebied en het voormalig ‘Duits-lijn-
tje’ vragen om een oplossing van re-
giopartijen én bewoners.

Waterveiligheid bovenal
Het project ‘Ruimte voor de Maas 

bij Oeffelt’ levert een belangrijke bij-
drage aan de lokale en regionale wa-
terveiligheid. Dit door het oplossen 
van de vernauwing van uiterwaard 
van de Maas door het talud van het 
‘Duits-lijntje’ en de N264 bij Oeffelt. 
Doel is circa 21cm waterstandsverla-
ging waardoor het overstromingsge-
vaar wordt bestreden. Een goede in-
passing in het Maasheggenlandschap 
is hierbij wel een voorwaarde.

Samenwerken in de verkenningsfase
In de verkenningsfase wordt gezocht 
naar kansrijke varianten die de ‘fles-
senhalsproblematiek’ kunnen oplos-
sen. Die bijdragen aan de waterveilig-
heid en het (maasheggen) landschap 
versterken. Uiteindelijk wordt de bes-
te variant geselecteerd. Het beoorde-
lingskader bevat onder meer criteria 
voor de waterveiligheid, landschap-
pelijke inpassing, maatschappelijk 
economische activiteiten en kosten.

Extra kansen voor regio
Het opheffen van de ‘flessenhals’ 
biedt ook kansen voor natuurontwik-
keling en recreatie in het gebied. Zie 
ook: Extra Kansen

Intensief proces
Er komt een intensief proces met de 
omgeving waarin alle belangen aan 
bod komen, inclusief mogelijke alter-
natieve inrichtingsmogelijkheden.

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt  
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Bedreigd, het vliegend hert

6.

Citaat uit 1900 van Jac. P. Thijsse:

‘De vrouw van de tolbaas aan den 
wereldberoemden Tol met de Put 
aan den Amersfoortschen Straatweg 
hield in een groote groene melkkan, 
veertig stuks van het vliegend hert en 
verkocht ze levend voor een dubbeltje 
per stuk’.
‘Arme dieren! Ze vergingen van de 
dorst en toen we ze uit de kan gehaald 
hadden, dronken ze met hun mooie 
oranje tong gulzig van het Victo-
ria-water, dat op ons tafeltje gemorst 
was’.

Nu  ruim 100 jaar later is de popu-
latie van dit grootste inlandse insect 
zo verminderd dat beheermaatregelen 
nodig zijn om de soort voor ons land 
te behouden.  
Het plan is om o.a. het gebied van 
de Sint Jansberg geschikter te maken 
als leefgebied voor het vliegend hert 
waardoor de voortplanting succesvol-
ler zal zijn en blijven. 
Natuurmonumenten gaat daarom 
actief eiken en kersenbomen (uit de 
boomwond wordt sap opgelikt) aan-
planten en broedstoven aanleggen 
en onderhouden, zodat die niet over-
groeid raken.

Het vliegend hert zo genoemd naar 
de gewei-achtige voorkaken van het 
mannetje  vliegt ‘s zomers rond de 
avondschemering en raakt soms met 
een flinke klap de voorruit van je 
zoevende auto.  Het wijfje legt haar 
eieren in oude vermolmde eikenstam-
men. Daar leeft de larf vier of vijf jaar 
en vreet grote gangen in het hout.
Na al die jaren komt het volwassen 
insect te voorschijn  om vervolgens 
maar enkele weken te leven.

Naar de oorzaak van de teruggang van 
deze kever moet nog verder gezocht 
worden.  Mogelijk is het verkeer de 
boosdoener, maar wat te denken van 
de bedreiging door andere vijanden 
bijvoorbeeld de glimmende zwarte 
bosmier?

Voor verdere beheermaatregelen, 
raadpleeg:
Kernrapport Natura 2000-plan Sint 
Jansberg (142), december 2017

Door Didier Descouens - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25239625
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Opening van de Liz-klas
Op dinsdag 28 november vond de 
opening plaats van de Liz-klas die 
per begin van dit schooljaar in Ster-
renschool Eigenwijs is gevestigd.
In het bijzijn van de kinderen en ou-
ders van de school en van Stichting 
Liz heeft burgemeester Gradisen de 
officiële opening verricht.
Schooldirecteur Heleen Tonn opent 

de bijeenkomst en heet iedereen van 
harte welkom. Daarna is het woord 
aan Esther de Bruijn, directeur van 
stichting Liz, die toelicht wat de 
komst van Liz in de school betekent:
“Of je nou wel of niet een beperking 
hebt, volgens onze opvatting ga je 
gewoon naar school. Lukt dat niet op 

een reguliere manier, dan kun je bij 
ons komen. Drie jaar geleden zijn we 
gestart met een opvangklas in Lent, 
vorig jaar in Dukenburg en nu staan 
we hier in Middelaar. We zijn enorm 
warm ontvangen op deze kleine 
school in dit prachtige dorp. We voe-
len ons thuis en hebben een prachtige 
ruimte. Er is hard gewerkt om dit mo-

gelijk te maken en we hebben meteen 
een volle klas met zeven kinderen. 
We voelen ons hier welkom en heb-
ben een goede samenwerking met de 
school”.

Burgemeester Gradisen: “Prachtig dat 
de medewerkers van alle Liz locaties 

hier aanwezig zijn. Allereerst is het 
verhaal van Stichting Liz een enorm 
enthousiast verhaal. Het is mooi als 
kinderen met elkaar naar school gaan, 
net zoals we met elkaar samenleven, 
ongeacht je achtergrond. Er was een 
periode dat mensen met een handicap 
‘een beetje weggestopt werden’, ter-
wijl ze een volwaardig onderdeel van 
de samenleving zijn. Complimenten 
dus voor Stichting Liz, het is een ver-
rijking dat kinderen in bijvoorbeeld 
een rolstoel mee naar school kunnen 
gaan.”

De burgemeester feliciteert de direc-
teuren van de school en stichting en 
complimenteert hen voor het initiatief 
en het idealisme. Er wordt een mooie 
bijdrage overhandigd en de burge-
meester verricht met drie kinderen de 
openingshandeling: het logo van Liz 
in ballonnen wordt onthuld, waarna 
we met z’n allen lang zal ze leven 
zingen en binnen een gezellig samen-
zijn hebben met koffie en gebak, sa-
men met alle ouders en kinderen van 
Liz, alle medewerkers, samenwerkers 
en belangstellenden.

Reanimatiecursus
Ook dit jaar worden er weer cursussen 
in reanimeren gegeven in De Koppel. 
Op donderdag 5 april en dinsdag 10 
april kun je om 19.00 of om 20.30 uur 
terecht voor een cursus.

Tijdens de bijeenkomsten leer je wat 
je moet doen als iemand een hartstil-
stand krijgt. Je kunt natuurlijk ook 
je kennis op peil houden. Door dat 
jaarlijks te doen, kun je ook aange-
sloten blijven bij Hartslagnu.nl. Deze 
organisatie wordt direct ingeschakeld 
door de 112-meldkamer en alarmeert 
in geval van nood via een sms men-
sen in de omgeving.  
Tientallen inwoners van Middelaar en 
Plasmolen hebben de afgelopen jaren 
geleerd hoe ze moeten reanimeren en 
hoe ze een AED (automatische ex-

terne defibrillator) moeten bedienen. 
Dat geeft een veilig gevoel!
De kosten voor de cursus bedragen 
vijf euro, contant te betalen bij aan-
vang. Je kunt je aanmelden bij Lu-
cie van Hal, bij voorkeur via e-mail 
(a.hal@chello.nl) of via telefoon 
(024-696 1834). Vermeld daarbij je 
naam, geboortedatum en telefoon-
nummer. 
Als bewijs voor het goed doorlopen 
van de cursus, ontvang je een pasje 
met nummer waarmee je je voor een 
jaar kunt aanmelden bij Hartslagnu.
nl. De pasjes blijven nog twee maan-
den na het verlopen van de datum gel-
dig. 

Doe mee, jouw hulp maakt Middelaar 
en Plasmolen hartveiliger!

De buurtverbinders van Maasburen.
nl nodigen u van harte uit in 2018 een 
kijkje op het digitale dorpsplein te ne-
men. 
Het is heel eenvoudig om daar veel 
informatie over ons dorp te vinden, 
mooie foto’s te bekijken, wandelrou-
tes op te zoeken, hulp gevraagd en 
geboden te vinden, verenigingsbe-
richten, gemeente berichten en aller-
lei ander nieuws te lezen. 
Wij heten u van harte welkom en 
voor vragen kunt u bij Wilma Lamers 
of Petra Zwartjes terecht of een mail 
sturen via de website.
Wij wensen iedereen een gelukkig en 
informatief 2018.

Maasburen
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Herstel heggen en aanplant bomen

8.

Na de storm van  augustus 2017 zijn 
er aantal bomen aan de Huissestraat 
en Neerveldstraat omgewaaid  de ge-
meente was genoodzaakt -in belang 
van de veiligheid- om de nog reste-
rende wilgen te kappen. Om tot een 
goed herstelplan te komen van het 
landschap  er op initiatief  van de ge-
meente  Mook en Middelaar 13 de-
cember jongstleden een bijeenkomst 
belegd.
De volgende personen waren bij deze 
bijeenkomst uitgenodigd en aanwe-
zig. Eef en Lambert Bus: aanwonen-
den en gebruikers aanliggende perce-
len. Ronald Schobben: aanwonend en 

gebruiker aanliggende percelen. Ger 
Megens: namens dorpsraad Midde-
laar. Peter Giesberts: namens milieu- 
en natuurwerkgroep Animo. Johan 
Knoops: namens gemeente Mook en 
Middelaar .

In goed onderling overleg werd voor 
de volgende optie gekozen.

Herstel heggen
Lengte heg Huissestraat: 360 m.
Lengte heg Neerveldstraat: 550 m.
Herstel van de heggen bestaat uit:
• Het verwijderen van vlierstruiken 
die de meidoorn verdringen.

• Ter vervanging het aanplanten van 
meidoorn.
• De open plekken in de haag aan-
planten met meidoorn zodat er uitein-
delijk een aangesloten haag ontstaat. 
• Open plekken die dienen als toegang 
tot de percelen blijven behouden.
Plantmateriaal; éénstijlige meidoorn, 
plantmaat 80-100 (= 80 tot 100 cm. 
hoog).

Bomen
De aanwezige knotbomen (essen en 
wilgen) in de heggenstructuur blijven 
behouden. Vervolgens is de intentie 
om in totaal 32 bomen terug te plan-
ten in de heggenstructuur. Gelet op de 
lengtes van de heggen en de beoogde 
onderlinge plantafstand betekent dit: 
Huissestraat: 10 nieuwe bomen; 
Neerveldstraat: 22 nieuwe bomen.
Plantmaat: minimaal 10-12cm sta-
momvang op 1 meter hoogte. 

Als toe te passen boomsoorten wor-
den toegepast: 
Ulmus laevi (fladderiep)
Karakteristieke boomsoort die gro-
tendeels uit het Nederlandse land-
schap is verdwenen en die een herin-
troductie verdient. 
Salix alba (schietwilg)
Deze wordt als boom aangeplant en 
wordt later geknot zodat de boom 
zijn uitstraling krijgt die prachtig past 
in het karakteristieke beeld van een 
Maasheggen landschap.
Alnus glutinosa (zwarte els)
Een inheemse boomsoort die tegen 
‘natte voeten’ kan en dus prima toe-
gepast kan worden in het Maasheg-
gen landschap. 

In het plan is wordt dus een aan-
sluiting op het karakteristiek heg-
genlandschap lang de oevers van de 
maas. Peter Giesberts vond het wel 
jammer dat er wat minder bomen te-
rug geplaatst worden, maar vond ook 
een mooie heggenlandschap een goed 
alternatief.
Groeten Ger.

Ontruimingsplan
Op 26 oktober vorig jaar heeft Desti-
on een toelichting gegeven op het 
ontruimingsplan van de Koppel. 
Het ontruimingsplan wordt gebruikt 
als er een calamiteit in de Koppel op-
treedt. Alle leden van de Vereniging 
van huurders en gebruikers (VHG) 
zijn over het ontruimingsplan geïn-
formeerd wat te doen bij een calami-
teit in het gebouw. Omdat de Koppel 
geen permanente bezetting heeft in 
het beheer tijdens de openingstijden 
moet iedere vereniging en gebruiker 
een coördinator aanwijzen die bij een 
calamiteit weet wat te doen.
De namen van deze coördinatoren 

zijn inmiddels door het secretariaat 
van de VHG aan Destion doorgege-
ven. 
Begin dit jaar organiseert Destion 
in samenwerking met de Regionale 
brandweer een ontruimingsoefening. 

De leden van de VHG worden nog 
geïnformeerd over de datum en tijd-
stip

Hoogste punt bereikt
De schoorsteen zit erop! 
Vlak voor het einde van het jaar be-
reikten wij het hoogste punt op de 
bouw aan de Elzenstraat 14b en 14c. 
We hebben dat gevierd met de bou-
wers van Bouhuis en de buren. Een 

goede sfeer, windstil en gezellige 
mensen.

We zijn heel blij dat de bouw vordert. 
Het vraagt doorzettingsvermogen, 
vooruit blijven kijken en gewoon blij-
ven lachen. Belangrijk om zo'n hoog-
ste punt ook te vieren samen. We zijn 
blij hoe we ontvangen worden in het 
dorp, wat een hartelijke mensen!

Vrolijke groeten,

Joris, Steffie, Ronja en Tibbe (14b) en 
Sietse, Anne, Tycho en Milan (14c)
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De verkiezingen naderen en derhalve 
een drukke tijd voor de politieke par-
tijen in onze gemeente.
Vanuit de dorpsraad Middelaar en 
Plasmolen nodigen we de lijsttrekkers 
van de verschillende partijen uit voor 
een verkiezingsdebat op woensdag 
14 maart 2018 in MFC De Koppel. 
Op die avond kunnen zij de bewoners 
kennis laten maken met de ambities 
van uw partijen.

Het programma zal er mogelijk als 
volgt uit komen te zien:
20.00 uur: Opening door de voorzit-
ter van de Dorpsraad met een korte 
uitleg naar de aanwezigen, tevens een 
moment om de presentator van het 
verkiezingsdebat te introduceren. 
20.10 uur: Bespreking van een aantal 

thema’s die aan alle partijen ter reac-
tie worden voorgelegd. Deze thema’s 
zullen nog vastgesteld worden, maar 
te denken valt o.a. aan: Masterplan 
Plasmolen, MM2030, Toekomstvi-
sie Mook en Middelaar (speerpunten 
voor de aankomende jaren), herin-
deling, kleine kernen, problematiek 
MFC de Koppel, toezicht en handha-
ving, burgerparticipatie, etc. Mocht u 
als bewoners nog thema’s in willen 
brengen, laat u dat dan via idop@out-
look.com aan ons weten. 
21.15 uur: Pauze waarin een kleine 
werkgroep vragen uit de zaal (die 
men pas in het eerste deel van de 
avond schriftelijk kan aanreiken) zal 
rubriceren. Op deze wijze willen we 
doublures voorkomen en een snelle 
vraagstelling met algemeen karakter 

bewerkstelligen.

21.30 uur: Vragen vanuit de zaal, ge-
steld door onze presentator.
22.15 uur: Einde en gelegenheid om 
nog even informeel na te babbelen.

Zo wel voor als na de pauze zal de 
presentator trachten om een onderlin-
ge discussie tussen partijen uit te lok-
ken. Het moet namelijk voor onze in-
woners helder worden welke concrete 
zaken partijen voor ogen hebben, 
welke zaken zij uitdrukkelijk willen 
realiseren in de toekomstige coalitie.

Sjaak Hendriks

Een dorpsfanfare die netjes in de maat 
over straat marcheert en ondertussen 
klinkende marsen ten gehore brengt, 
is lang niet meer zo vanzelfsprekend 
als het ooit was. Niet alle muzikan-
ten zijn meer even goed ter been, niet 
alle muzikanten hebben genoeg lucht 
om tegelijk te blazen en flink door te 
stappen. Toch hoort het buitenoptre-
den bij de taken van de fanfare. Bij 
het inhalen van Sinterklaas op 19 no-
vember heeft de fanfare er daarom 
voor gekozen het slagwerk de toon 
te laten zetten tijdens het lopen en bij 

Verkiezingsdebat  

Nieuws van fanfare St. Caecilia
door Marieke Lemmen de Loopplank en de Koppel zoveel 

mogelijk Sinterklaasliedjes te spelen. 
Het is een manier van muziek maken 
die nog wat bijgeschaafd moet wor-
den maar die in ieder geval maximaal 
gebruik maakt van de beschikbare 
middelen. Ook het optreden bij de 
Lichtjesoptocht was in de buiten-
lucht. In combo’s werden er kerstlie-
deren gespeeld. Van hoog in de kerk-
toren tot laag in de speelwei achter de 
kerk. En het eerstvolgende optreden 
is weer een straatgebeuren: op 21 ja-
nuari wordt Prins Ruud van zijn huis 
naar de Koppel begeleid voor zijn 

receptie en op 11 februari wordt de 
optocht opgeluisterd. Een combinatie 
van de fanfare en orkest Divers vormt 
het boerenbruilofts-gelegenheidsor-
kest, te beluisteren op 13 februari in 
de Koppel. 

De fanfare is altijd op zoek naar nieu-
we leden of oud-leden die hun instru-
ment weer ter hand willen nemen. En 
het kan bijna niet anders of er zijn 
muzikanten onder de nieuwe Midde-
laarders. Kom een keer kijken op de 
repetitie: iedere maandag om 19.30 
uur in de Koppel.

Handen uit de mouwen voor de kerk
Na het wegvallen van Theo Schob-
ben komen we handen te kort voor de 
kerk in Middelaar. Op administratief 
gebied, maar bijvoorbeeld ook wat 

betreft het onderhoud van de kerk, 
pastorie en kerkhof. We zijn dan ook 
dringend op zoek naar mensen die 

een (deel)taak over willen nemen. 
Daarvoor hoeft u niet noodzakelijker-
wijs lid van de parochie te zijn. 
Wilt u zich inzetten voor het behoud 
van onze kerk en iets doen op het ge-
bied van financiën of praktisch aan de 
slag met het onderhoud van het kerk-
gebouw? Of wilt u liever als lector, 
als lid van de Avondwakegroep of 
op een andere manier iets betekenen 
voor de gemeenschap? 

Als u denkt: ‘dat is iets voor mij’, dan 
horen wij dat als kerngroep graag! 
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met 
iemand van de kerngroep Middelaar 
(zie vommmm.nl/kerngroep-midde-
laar) of mailen naar administratie@
vommmm.nl 

Elke vorm van hulp is van harte wel-
kom!
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Inleveren kopij
U	kunt	uw	artikelen	voor	de	

maartkrant tot 
12 maart mailen naar:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

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

Gèèstendiek
Was onze Gèèstendiek er nog geweest 
dan had hij bij de hoge waterstand 
in de eerste dagen van 2018 het wa-
ter tegengehouden dat nu in de klei-
put aan de Kopseweg is geëindigd. 
Gelukkig is het niet hoger gekomen 
maar stiekem waren we wel allemaal 
benieuwd of de Kopseweg de functie 
van waterkering overgenomen had 
zoals door Rijkswaterstaat verzekerd 
was op de bijeenkomst van begin no-
vember vorig jaar.

Intussen heeft de Gèèstendiek veel 
aandacht getrokken. Streekfilmer 
Sjaak Jacobs heeft het plan opge-
vat om een film te maken over onze 
dijk. Daarin wil hij mensen aan het 
woord laten die iets te vertellen heb-
ben over de Gèèstendiek. Dus als u 
een mooi verhaal hebt of oude foto’s 
of misschien zelfs oud filmmateriaal 
of u kent iemand die ons daaraan zou 
kunnen helpen, neem dan contact op 
via mariekelemmen@gmail.com of 
0622980265.

Presentatie ‘Kopse Veer’
Van 1948 tot 1968 heeft het voetveer 
‘Zeldenrust’ tussen boerderij De Kop 
in Middelaar en Sint Agatha gevaren. 

Vele inwoners van Middelaar, Sint 
Agatha en omstreken zullen zich dit 
nog kunnen herinneren. Na een aantal 
omzwervingen is het pontje uiteinde-

lijk op de schroothoop terecht geko-
men. Een groep vrijwilligers heeft in 
2013 het casco bij een schroothande-

laar teruggevonden, en gerestaureerd. 
Op 17 oktober 2015 werd de Zel-
denrust opnieuw te water gelaten, en 
vaart nu bij speciale gelegenheden.

Op de jaarlijkse ‘historische avond’ 
van de stichting Cultuurbehoud 
Milsbeek geeft Geert Theunissen 
(vrijwillig schipper van Stichting vv 
Zeldenrust) een presentatie over de 
geschiedenis van het  voetveer. 

Donderdag 22 maart in Trefpunt ‘68, 
Kerkstraat 31 in Milsbeek, aanvang 
19:30 uur.

“Lekker Hollands” komt er weer aan!
De organisatie van liedjesavond 
“Lekker Hollands” op zaterdag 14 
april ligt op schema. Dit gaat in goe-
de samenwerking met de beheerders 
van De Koppel, Willy en Antoinette. 
In de sfeervol ingerichte grote zaal 
van De Koppel zullen de artiesten uit 
Middelaar en omstreken er alles aan 
gaan doen u wederom een gezellige 
avond te bezorgen. Dus noteer alvast 

de datum op de kalender.

Er is geen voorverkoop maar wilt u 
zeker zijn van een plaats dan kunt u 
het beste op tijd aanwezig zijn. Van-
af 19.30 uur is de zaal open. De eer-
ste artiest zal rond 20.00 uur in de 
spotlights staan en nadat de laatste 
artiest heeft gezongen zal de band 
Get Around de avond afsluiten. Om 

10.

enigszins uit de kosten te komen is de 
entree vastgesteld op € 5,-- per per-
soon. 

Mocht u vragen hebben dan kunt 
u terecht bij Maria Awater, Sandra 
Overkamp, Peter Lasaroms of Michel 
Schobben of via m.schobben@chel-
lo.nl. 
We zien jullie graag op 14 april!

Dorpskrant digitaal

Je	kunt	je	daarvoor	aanmelden	bij:	
dorpskrantmiddelaar@gmail.com 


