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Nieuwe exploitant en
beheerder De Koppel

Op dinsdag 21 augustus deed de
Werkgroep Koppel Vooruit verslag
van haar werkzaamheden en bevindingen aan vertegenwoordigers van
de Middelaarse verenigingen en gebruikers van de Koppel.
Deze werkgroep, bestaande uit Sjaak
Kroon en Norbert Camps namens
de Middelaarse verenigingen, Hans
Korsten namens Stichting Gemeenschapshuis Middelaar en Cor Braks
en Sjaak Hendriks als vertegenwoordigers van de Dorpsraad, was in januari van dit jaar aan de slag gegaan met
als opdracht een antwoord te vinden
op de volgende vraag:
Hoe kunnen we de Middelaarse
wens tot instandhouding van de
Koppel waarborgen in samenspraak
met betrokken partijen: Destion
als eigenaar van het MFC en de Gemeente Mook en Middelaar die in
2010 het initiatief nam tot de bouw
van het MFC.
Hierbij is het van belang te bedenken
dat diverse exploitatiemodellen tot op
heden rode cijfers hebben laten zien,
dat Destion daarom graag bereid is
om met “Middelaar” in overleg te treden over een alternatieve aanpak en
dat de gemeente Mook en Middelaar
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AGENDA dorpsactiviteiten
14 September 2018
■ V.I.B. Bloemenactie

geen kans ziet de Koppel te subsidiëren maar wellicht wel bereid is anderszins mee te denken.
In februari 2018 werd bovendien
bekend dat de huidige beheerders
Antoinette en Willy per september
2018 zouden stoppen, met als direct
gevolg: geen beheer meer en enkel
toegang tot de Koppel met het pasjessysteem. En…. met uitzondering van
carnaval en kermis geen enkele horecavoorziening meer in het dorp.

15 t/m 17 September 2018
■ Kermis in Middelaar

De werkgroep ging voortvarend aan
het werk. Er werd vergaderd, overlegd met allerlei instanties en na diverse gesprekken met mogelijke beheerders/exploitanten bleven er twee
serieuze, geschikte kandidaten over.
De werkgroep heeft haar bevindingen meegedeeld aan de Stichting
Gemeenschapshuis Middelaar die in
overleg met Destion het traject verder
heeft afgerond.
De conclusie is dat per 1 september
Clara van der Valk en haar zoon Ramon de nieuwe exploitanten van de
Koppel zijn.
Behalve de Koppel exploiteren zij
ook al de gemeenschapshuizen in
Milsbeek, Mook en Malden. We hebben dus te maken met een deskundige
exploitant, met een open oog voor lokale belangen, kansen en mogelijkheden. Een exploitant ook die beseft dat
een lokaal aanspreekpunt, een lokaal
gezicht in een dorp als Middelaar van
groot belang is en dat ook wil en kan
realiseren.
Aanspreekpunt en dagelijks beheerder van de Koppel wordt Karin Pinedo-Lensen

27 Oktober 2018
■ Wandeltocht Kiste Trui

16 September 2018
■ Concert Fanfare enAmicitia
18 September 2018
■ Start Dörpskamer
26 September 2018
■ Buurtborrel Plasmolen
13 Oktober 2018
■ CD presentatie De Everlanders

04 November 2018
■ Muziekcafe Orkest Divers
05-11 November 2018
■ Klompenactie Sinterklaas
25 November 2018
■ Intocht Sinterklaas
Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel 20.00u
■ 05 September 2018
■ 03 Oktober 2018
■ 07 November 2018
Wij wensen Clara, Ramon en Karin
veel succes met deze uitdaging en
zijn graag bereid hen te ondersteunen
om samen te zien welke kansen en
mogelijkheden er liggen om van de
Koppel “een kloppend hart voor Middelaar te maken,” zoals de nieuwe exploitanten het omschreven.
Een kans die “de Valken” en Middelaar samen moeten koesteren.
Werkgroep Koppel Vooruit/Stichting
Gemeenschapshuis Middelaar
1.

Dörpskamer
De openingstijden van de Dörpskamer zijn:
Dinsdag 14.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag 10.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 14.00 uur tot 16.00 uur
Iedereen is welkom voor een kopje
koffie of thee en een praatje op alle
tijden. Meedoen aan de activiteiten
hoeft niet. De activiteiten voor de rest
van het jaar zijn als volgt:
Dinsdag kaart- en spelletjesmiddag.
Voorbeelden zijn klaverjassen, skip
bo, rummikub, biljarten en sjoelen,
puzzelen en nog veel meer.
Voor de woensdag geldt hetzelfde
maar dan wordt vooral skip bo (een
kaartspel) gespeeld en bij gekletst.
Tot na de kermis is de Dörpskamer alleen op woensdag open. Op dinsdag
18 september beginnen de dinsdagen
en donderdagen weer met als eerste
een kermisborrel.
Voor de donderdagen hebben we een
activiteitenprogramma samengesteld
maar alleen koffie of thee komen
drinken is ook gezellig.
Elke 1e donderdagmiddag van de
maand (4 oktober, 1 november en 6
december) is van 14 tot 16 uur in de

Bloemenactie
V.I.B.

Op vrijdag 14 september houden
wij weer onze jaarlijkse bloemenactie. Wij komen vanaf 16.00 uur bij u
langs met mooie bossen bloemen.
Met de opbrengst kunnen wij dan een
gedeelte van onze activiteiten bekostigen.
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Dörpskamer gelegenheid om te handwerken én je verstelklusje mee te
nemen ter reparatie. Kosien en Diny
zijn er om je daarbij te helpen.
Voor het verstelwerk is een naaimachine aanwezig, maar je kunt ook je
eigen machine meenemen. Leuk om
eens een nieuwe techniek te leren
op haak- of breigebied? Er bestaan
zoveel prachtige technieken, die de
moeite van het proberen waard zijn.
Misschien eens samen breien of haken voor een goed doel. Mogelijk
‘haakt’ ook groep 7/8 van de basisschool aan op één van de middagen.

De 2e donderdag van de maand is
een themamiddag met het volgende
programma:
11 oktober film over de wederopbouw
van ons dorp na de oorlog.
15 november Presentatie door Geert
Theunissen met aanvulling van Wim
Wijnhofen over De Kop en voormalige pannenfabriek aldaar.
13 december oud foto- en filmmateriaal bekijken van activiteiten en festiviteiten in ons dorp.
De 3e donderdag van de maand worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar ook de ouderen welkom bij zijn.
20 september sjoelcompetitie.
18 oktober sjoelcompetitie.
29 november Sinterklaas. Pepernoten
bakken en kleuren (is de 4e donderdag).
20 december kerststukje maken.
De 4e donderdag van de maand (in
november de 3e ) computeruitleg/
cursus over IPad, Tablet, Laptop,
Smartphone, IPhone, Maasburen, Biblioplus, fotoboeken maken.
Graag tot ziens in De Dörpskamer

2.

Marieke

Wat heet

Het zou zo voor de hand liggen om
het hier over de zinderende zomer
van 2018 te hebben, die uit het liedje
van Gerard Cox, maar dan langer.
Een zomer die zo heet is dat onze
computer ervan ging hyperventileren. Over faillissementen had ik
het ook kunnen hebben. We hadden
onze lekke De Waard Albatros opgezet en geïmpregneerd met spul
van De Vrijbuiter. Prompt ging zowel de tentenfabrikant als de kampeerketen failliet. Niet zo heel gek
want de tent lekt nog steeds. De De
Waard in de tuin leverde overigens
een hele batterij aan nieuwe flarden
op. Een feest der herkenning want
niet alle fietsers zijn kampeerders
maar ik denk wel dat alle kampeerders fietsers zijn. En ik had het nog
over onze kermis kunnen hebben of
eigenlijk meer over het kermisterrein. Hallucinant wat voor kampeerders daar ineens zijn neergestreken.
Kermisexploitanten van een andere
dan de Middelaarse kermis, de röntgenwagen van het Bevolkingsonderzoek en een mobiele school, terwijl
de school aan de overkant is en de
juf naast het kerkplein woont. Maar
nee, daar wil ik het allemaal niet
over hebben.
Vandaag, de 21ste augustus, de dag
van de deadline van deze Dorpskrant zou mijn moeder 94 zijn geworden. Maar ze is er niet meer. Ze
is er op 17 juli stilletjes tussenuit
gepiept. Ze leed aan ouderdomsdementie en kwam, heel klassiek, na
een val en een gebroken heup in het
verpleeghuis terecht. Ze had geen
echte Alzheimer, ze wist niet meer
zo goed hoe ze uit een kopje moest
drinken en al helemaal niet uit een
beker met twee oren maar ze kende
ons allemaal en ze leerde haar achterkleinkinderen nog knipogen. Tot
een week voor haar dood knipoogde
ze nog naar me. Net als de moeder
van Hugo Borst. De columns over
zijn moeder, zo gruwelijk herkenbaar. Daar wou ik het dus over hebben.
Over mijn moedertje.
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Nieuws fanfare St. Caecilia
door Marieke Lemmen

Er lag een slecht-weer-scenario klaar
voor de seizoensafsluiting op 7 juli jl.
maar zoals bijna alle activiteiten in de
laatste maanden kon ook de muzikale avond van gemengd koor Allegria,
fanfare St. Caecilia en orkest Divers
gewoon onder de blote sterrenhemel
plaatsvinden. Je zou bijna vergeten
dat je ook iets moet regelen voor minder goed weer.
In de zomervakantie zijn de dirigent,
een muzikante en de moeder van een
muzikant-in-opleiding ijverig bezig
geweest een mooie en functionele activiteitenkalender in elkaar te zetten.
Op aanraden van gebruikers van de

vorige edities hebben ze de kalender
nog levendiger gemaakt met foto’s
uit de nieuwe én de oude doos van
de fanfare. Om de bladen vervolgens
handmatig aan elkaar vast te maken
met worstentouw van slagerij Giesbers uit Milsbeek. Alle, nou ja, zo
veel mogelijk verenigingsactiviteiten
van het nieuwe seizoen staan netjes
bij elkaar op de kalender. Zodat u
bijvoorbeeld weet, dat u op 15, 16 en
22 juni 2019 geen bruiloft moet plannen want dan is het eeuwfeest van de
fanfare en daarvoor is het hele dorp
uitgenodigd!
De kalenders worden, als u dit leest,
huis aan huis verkocht voor €4,00.

Mocht u de verkoper gemist hebben,
neemt u dan contact op met het secretariaat: fanfare@fanfaremiddelaar.nl
0622890265.
Inmiddels is de fanfare weer begonnen met repeteren. Het eerste optreden dat op de rol staat, is het kermisconcert op 16 september, samen met
muziekvereniging Amicitia uit Langenboom.
Tot slot weer even de bekende oproep: als u een blaasinstrument bespeelt, of een slaginstrument, loopt u
dan eens vrijblijvend binnen op de repetitie, maandag van 19.30-21.30 uur
in De Koppel. Of bel het secretariaat:
0622980265!

Kamermuziekconcert

Vera Hiltbrunner en Alena Sojer in de kerk van Mook
Op zondag 23 september begint het
nieuwe seizoen van de kamermuziekconcerten in de kerk van Mook. Inmiddels het derde seizoen. Na twee
succesvolle seizoenen, met een groeiend aantal bezoekers uit de wijde omgeving, zijn er voor het derde seizoen
zeven prachtige concerten gepland.

Het openingsconcert op zondag 23
september wordt verzorgd door
Vera Hiltbrunner, sopraan en Alena Sojer, piano. Vera is afkomstig uit
Zwitserland en Alena uit Oostenrijk.
Vera heeft haar masteropleiding twee
jaar geleden afgerond aan het conservatorium in Tilburg. Ze heeft afgelopen jaren onder meer deel uitgemaakt
van het Nederlandse operagezelschap

Opera2day, heeft de rol van Adele gespeeld in Die Fledermaus van Johan
Strauss, en die van Anne Frank in de
mini-opera ‘Het dagboek van Anne
Frank’ op het Edinburgh Fringe Festival. Ze treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland.
Twee jaar geleden heeft Vera al
in Mook opgetreden met vroegrenaissance Italiaanse liederen, begeleid door klavecimbel en cornet.

Vera en Alena brengen onder de titel
‘Femmes en Fables’, een programma
over de rol van vrouwen in sprookjes.
Ze doen dit aan de hand van mooie
melodieën en verhalen van de Franse componisten Erik Satie en Isabelle
Aboulker. Daarbij worden de beroemde fabels van La Fontaine overgezet
naar onze tijd en tonen ze daarmee de
betekenis van deze dierenverhalen in
de tijd waarin we nu leven. De muziek van Aboulker vertelt vrouwonvriendelijke grappen en sprookjes uit
de niet-altijd-zo-goede oude tijd, het
aan het publiek overlatend de moraal
uit het verhaal op te maken. Voor een

vertaling uit het Frans wordt gezorgd.
Het belooft een prachtig concert te
worden.
Op 4 november komt het BEHN
Quartet uit Engeland en 25 november
het RUSquartet uit Moskou, een absolute wereldtopper.
Voor meer informatie zie kamermuziekmookenmiddelaar.nl
Plaats: kerk H. Antonius Abt te Mook.
Aanvang: 20:00 uur, kerk open om
19:30 uur. Kaartjes via website kamermuziekmookenmiddelaar.nl €17,
in de kerk €18, inclusief consumptie
in de pauze.
U kunt online ook een zevenconcertenkaart aanschaffen voor €90, een
besparing van maar liefst €29.
Snel naar de website? Scan de code .

3.
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Pilot flexibel openbaar vervoer
Vanaf 1 augustus heeft de gemeente Mook en Middelaar een pilot met
openbaar vervoerdienst Breng flex.
Met Breng flex kan iedereen van en
naar 18 bushaltes reizen binnen de
gemeenten Mook en Middelaar en
Malden. De gemeente Mook en Middelaar heeft jaren overlegd met de
vervoerder en de provincie voor méér
OV in de gemeente.

Eind 2017 verdween lijn 1 omdat er
te weinig reizigers instapten. De gemeente Mook en Middelaar pleitte bij
Hermes direct voor een alternatief,

zodat alle inwoners toegang hebben
tot het OV. De provincie Gelderland
is verantwoordelijk voor openbaar
vervoer in gemeente Mook en Middelaar. Samen met de provincie Gelderland en vervoerder Hermes heeft
de gemeente besloten tot een pilot
Breng flex voor een jaar. In overleg
zijn er haltes afgesproken die aansluiten op de andere buslijnen in de regio,
zoals buslijn 1 (Malden) en 83. Ook
kan men overstappen op de trein bij
station Mook - Molenhoek.
De gemeente Mook en Middelaar

Bedieningsgebied en haltes van Breng flex

heeft afgesproken om Breng flex één
jaar uit te proberen. Tijdens die periode overlegt de gemeente met Hermes
over het gebruik van Breng flex. Aan
het eind van de periode wordt geëvalueerd of Breng flex permanent in
gebruik kan worden genomen. Ook
wordt dan bekeken of er aanpassingen nodig zijn om het systeem nog
beter te maken. Het is dus zaak voor
alle inwoners om het komende jaar
Breng flex te gebruiken zodat het nut
en de noodzaak van Breng flex kunnen worden aangetoond.
Praktisch: elke inwoner kan Breng
flex reserveren: telefonisch via 0886000965 (lokaal tarief) of via een
app. Bij het reserveren geef je de halte en de tijd aan dat je wilt worden
opgehaald. Een rit kost altijd € 3,50,
waar en wanneer je ook reist. Dit kan
in de bus per pin of met de OV-chipkaart worden betaald. Inwoners van
65 jaar en ouder krijgen 34% korting.
Zij kunnen dit via de app aanvragen.
Een rollator of rolstoel kan mee in de
bus, geef dit bij het reserveren aan.
Een scootmobiel kan niet mee. Hulphonden zijn welkom, huisdieren mogen alleen mee in een mandje.
Breng flex is op de volgende dagen en
tijden beschikbaar:
Maandag- vrijdag: 07.00- 19.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur
Zondag: niet beschikbaar.

Leespunt Middelaar
Vanaf 27 augustus worden de boeken weer op maandag opgehaald
in de Koppel en de nieuwe boeken
gebracht. Deze liggen op het kastje
naast de ingang.

lezen. Daarvoor geldt het principe 1
boek eruit en 1 boek er weer in. Hiervoor hoef je geen lid van de bibliotheek te zijn en wordt ook geen administratie bijgehouden.

De boeken die worden ingeleverd,
kunnen in de rode kist worden gedaan. In de boekenkast ernaast staan
boeken die je mee kunt nemen om te

In het bakje met kaarten van voor- en
achterkanten van boeken zitten de
nieuwste boeken die bij biblioplus
kunnen worden besteld via de site als

4.

je lid bent.
Voor vragen en/of opmerkingen:
Petra Zwartjes
0246963481
petrazwartjes@me.com
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De doufiets in de Gemeente
DE DUOFIETS IN DE GEMEENTE
MOOK/MIDDELAAR
ZORGT VOOR DUBBEL PLEZIER!
Eind 2017 werd het door Bert Janssen als MPA (Molenhoek Pakt Aan)
-project, ingebracht bij de Dorpsraad van Molenhoek: de gedachte
om de gemeente Mook en Midde-

laar te voorzien van een duofiets. En
sindsdien werd die gedachte verder
mede uitgewerkt door de familie Van
Eekelen (lees: Mimi en Piet) door op
zoek te gaan naar voorbeelden (zoals
in Overloon en Beek), meedenkers,
medewerkers en sponsors. En nu kan
daarom met trots de nieuwste duofiets, elektrisch ondersteund, gepresenteerd worden: een fiets voor twee
personen, bedoeld voor elke inwoner
van Molenhoek, Mook, Middelaar
of Plasmolen, die wel buiten zou
willen zijn door te fietsen, maar die
zich daar, om welke reden dan ook,
zelfstandig niet meer aan kan en wil
wagen en daarom een bestuurder van
de duofiets erbij zoekt. De bestuurder
of de meerijder moet uit de gemeente Mook en Middelaar komen. Het
duofiets-project is ontwikkeld onder
auspiciën van de Algemene Hulpdienst Mook | Molenhoek | Middelaar
en wordt gesponsord door de stichting Arnold Uleyn, de woningcorpo5.

ratie Destion en de gemeente Mook
en Middelaar. Daarnaast draagt het
Kandinsky College Molenhoek een
belangrijke steen bij door concreet
onderdak te bieden voor de fiets en
door de leerlingen hand- en spandiensten te laten verzorgen. Om niemand
teleur te stellen is het wel gewenst dat

u (liefst 24 uur van tevoren) de duofiets reserveert voor het dagdeel waar
het u om gaat. U kunt dat doen via
de site van de Algemene Hulpdienst
(www.ahdmmm.nl) of, als u daar problemen bij ervaart, door de AHDMMM te bellen op 06-44646686. Daarbij staat elk dagdeel, dat niet reeds
gereserveerd is, tot uw beschikking.
De fiets is (incl. hulp bij pech) geheel
verzekerd. Wel wordt van u gevraagd
een vrijwillige bijdrage vooruit te betalen. De opbrengst is alleen bedoeld
om in het onderhoud van de duofiets
te voorzien, bijv. het vervangen van
de accu.
Misschien denkt u als u dit alles leest
“leuk bedacht, maar ik pak nog wel
mijn eigen fiets”. Dan kan het uiteraard goed zijn dat u daarin gelijk
heeft. Maar wat als u bij de (voormalige) fietsers hoort die nog wel een
eigen fiets hebben, maar er tegelijk
nooit meer gebruik van kunnen ma-

ken. In dat geval zou u deel zijn van
de groep voor wie de duofiets bedacht
is.
Overwin uw schroom en laat deze aspecten u daarbij helpen:
• De duofiets is zeker geen tandem,
u zit naast de bestuurder en niet erachter;
• De duofiets geeft u de mogelijkheid
terug, uw omgeving te verkennen,
buiten te zijn, te bewegen en sociale
contacten te leggen;
• De duofiets heeft elektrische trapondersteuning en biedt zelfs de mogelijkheid om niet eens mee te hoeven
trappen, maar wel rond te kijken;
• De duofiets heeft een bijzonder gemakkelijke in-/uitstap: draaizitting;
• De besturing doet degene die met u
meefietst;
• Er zijn routes uitgezet, geschikt om
er met de duofiets te rijden;
• U kunt rekenen op een kalme en rustige rijstijl, zeg 15 km/h.
Als u, bijvoorbeeld al een zoon of
dochter of buurman of buurvrouw als
bestuurder voor uw fietstocht heeft
gevonden, dan kunt u als gezegd een
dagdeel reserveren op de site van
de AHDMMM (zie verder boven).
Maar als dat niet zo is dan heeft de
Algemene Hulpdienst een vrijwilliger voor u, die u begeleidt. Daarom
worden er overigens ook nog enkele
vrijwilligers als duofiets-bestuurders
gevraagd, aanmelden graag via 0644646686.
Voor Middelaar is Jeanine Vangangelt – Hermsen de contactpersoon.
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Strandpaviljoen Dushi 2.0 trakteert!
door Gerie van der Land-Zijderveld

Feestje!
Welkom inwoners van Plasmolen en
Middelaar op zondagmorgen 9 september. Tussen 10.30 en 12.00 uur
is voor u de koffie/thee gratis. En er
wordt ook nog eens iets lekkers bij
geserveerd. Om 11.00 uur stelt Bianca Zwaans, de bedrijfsleider zich
voor. Een goede buur is beter dan een
verre vriend, nietwaar. En natuurlijk
zijn Marc ‘met een c’ Meerman uit
Maasbommel en Richard Simons uit
Oss, er ook. Zij zijn sinds 1 april jl. de
nieuwe eigenaren.
En het kan niet op!
Vanwege de goede start die Dushi
2.0 heeft gemaakt kunnen inwoners
uit Plasmolen en Middelaar op 9 september tussen 12.00 uur en 13.00 uur
brunchen voor een speciale feestprijs!
Van €15.50 voor €7.50! Als dat niet
Dushi is…
Dushi, Papiaments woord. Heeft vele
betekenissen. Dushi staat voor: lief,
zacht, lekker, mooi, schattig, goed,
fijn, prettig, zoet, aardig, vriendelijk,
zoetig, liefje, schatje, snoepje, zoetje…
Dushi 2.0 Achtervoeging 2.0 is een
nieuwe trend. Daarmee wordt aangegeven dat een bestaande naam is
gehouden en daarbij is gekozen voor
een nieuw beleid of concept.
Marc, 49 jaar: ‘Tot nog toe vinden
we het fantastisch en gaat het fantastisch. Wat wil je ook met zo’n heerlijke zomer. Ja, hard werken, maar
dat deden we altijd al. Fijn om dat
nu hier te kunnen doen. Dit is zo’n
bijzondere plek. Dít uitzicht. Iedere
dag weer prachtig om te zien. Onze
speeltuin voor de kleintjes, botenverhuur, waterfietsen, eten, drinken,
avondzon, muziek. Dushi 2.0 krijgt
steeds meer handen en voeten. Dat
we de naam Dushi hebben gehouden is ook een kwestie van geld. Wat

Marc Meermans, Richard Simons en Bianca
Zwaans

dacht je wat een nieuwe lichtreclame
kost? Bovendien Dushi is dushi…
Doodzonde om dat woord met zoveel positieve betekenis niet een 2de
kans te gunnen. We merken nu al dat
mensen terugkomen en positief zijn.
We bezorgen onze gasten graag een
fijne tijd, willen dat zij zich bij ons op
hun gemak voelen en we willen ook
dat de buurt zo min mogelijk overlast
ervaart van ons bedrijf. Richard: ‘We
hebben geen directe buren, maar we
weten ondertussen dat water en wind
optimale geluidsgeleiders zijn. Verschillende mensen hebben daarover
gereclameerd, ook bij de Dorpsraad
en de politie. De Dorpsraad kwam
met drie personen hier praten. Was
een goed gesprek. Muziek gaat om
09.00 zachter. Om 10.00 helemaal
uit. 4 x per jaar houden we een groot
evenement, dat communiceren we op

Facebook en onze site, maar als buurtbewoners dat op prijs stellen, willen
wij hen daar ook via een mailtje van
in kennis stellen en uitnodigen.’ Bianca, 31 jaar, de levenspartner van Richard zegt lachend: ‘Met wij bedoelt
Richard dat ik dat dan ga doen. Doe
ik graag! Als mensen ons een mailberichtje sturen, houd ik ze met plezier
op de hoogte en jou nodig ik meteen
uit voor ons Fuikfeest op zaterdag 1
september. Hoop zo dat meer mensen
uit de buurt ook komen en dat het dan
een zonnige dag is. Want dan wordt
het nog meer fantastisch. Een muziekfeest op het water.’
Bianca Zwaans is ook het aanspreekpunt voor verbetering, voor reserveringen en ze is ook steeds op zoek
naar medewerkers voor in de bediening en de keuken. Bel Bianca op
024-6756822.
Uw komst wordt van harte op prijs
gesteld. Voor de brunch graag reserveren. Het liefst per mail:
dushibootverhuur@hotmail.com
Bellen kan ook. 024-6756822.
(Koffie/thee en drankjes tijdens de
brunch worden apart berekend.)

Wonen in Middelaar
In het kader van het Dorps Ontwikkel
Plan is een werkgroep gevormd met
als doel te onderzoeken op welke wijze voor senioren en starters geschikte
huisvesting gerealiseerd kan worden.
Op donderdag 5 juli en donderdag 23
augustus waren er informele bijeenkomsten in het MFC over WONEN.
Zo’n 20 geïnteresseerden hebben informatie gekregen over de plannen
waar de werkgroep mee bezig is. De
volgende zaken zijn o.a. aan de orde
geweest: locaties, behoefte, grondeigenaren, uitgangspunten, ontzorgen,
CPO (collectief Particulier Opdrachtgever), VvE, stichtingskosten, etc.

We gaan op de woensdagen 26 sept,
24 okt, 28 november verder met de
gesprekken. Deze vinden plaats in
MFC De Koppel en beginnen om
20.00 uur. Wij nodigen iedere inwoner van Middelaar of Plasmolen die
plannen heeft, die interesse heeft, die
ideeën heeft, uit. Indien u in uw kennissenkring ook nog geïnteresseerden
kent, nodig hen dan namens de werkgroep ook uit voor deze bijeenkomst.
Mede namens Wil van der Wielen,
Theo Smits en Ruud Marsé,
Sjaak Hendriks, voorzitter dorpsraad
Middelaar en Plasmolen.
7.
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Kermis in Middelaar
We hebben als gilde gesproken met
inwoners van ons dorp en gevraagd
wat ze zo bijzonder vinden en vonden
aan de kermis in Middelaar.
Daarop kregen we spontaan dit verhaal toegestuurd en dat willen we jullie niet onthouden.

ve als je een geweer had dat slecht
afgesteld stond, je mocht natuurlijk
niet te veel prijsjes winnen.

Wij woonden niet naast het kermisterrein, dus als wij zondags de zondagse soep op hadden, liepen wij met
z’n allen over straat naar de kermis

Het matinee in de tent naast “ Pierre den Bekker”, op de maandag (en
toentertijd ook op woensdag) was
voor vader en moeder echt een uitje.
Van tevoren was het eten al voorbereid zodat moeder ook lekker een
borreltje kon nemen en kon blijven
(misschien ook wel om vader op tijd
thuis te krijgen). Mijn oudere broers
moesten al naar de grote school, dus
die kwamen wat later. (Of waren om
een of andere bijzondere reden niet
gegaan.) In de tent leerde ik dansen
van vader. De losse Polka, walsen,
een zelfbedachte foxtrot. De Spaanse wals en natuurlijk een tango. Als
ik deze dansen hoor, zie ik er in mijn
gedachten ook de mensen bij die altijd dansten. De vloer was door Hein
Groenen gewast met kaarsvet en bestrooid met zaagsel, dan kon je lekker
schuiven. En dan had je de muziek
van de band “Spring”, waar velen op
gedanst hebben.

op het kerkplein. En als we van veraf
de bel van de draaimolen hoorden en
de kermismuziek dan dansten we aan
de hand van vader en moeder over
straat. Al vroeg in leeftijd mocht ik
van vader ook schieten in de schietkraam. Het was meestal raak. Behal-

Het was met recht een gezinsfeest
voor ons, maar ook voor anderen.
Je kwam samen op de kermis of in
de tent en je zag familie, vrienden,
buurtgenoten, en mensen die uit het
dorp vertrokken waren maar met de
kermis weer even terug waren omdat

De Middelaarse kermis
Als ik terugkijk in mijn leven hoe wij
de kermis vroeger beleefden in ons
gezin, dan was dat een van de hoogtepunten van het jaar.

Buurtborrel Plasmolen
Omzien naar elkaar Verhalen delen

Welkom!
Woensdag 26 september. Inloop vanaf 20.00 uur in restaurant de Plasmolense Hof.
20.30 uur een aardige buur die iets
vertelt over zijn/haar hobby, vakantie,
of (vrijwilligers) werk.
Bent u dat? Aanmelden bij Gerie van
der Land 06 52088052
Einde circa 22.00 uur
8.

ze het gevoel van samen zijn en het
plezier weer wilden ervaren, en zeker niet kwijt wilden. Vele generaties
werd dit plezier, wat de kermis met
zich mee bracht, doorgegeven. Dit alles heb ook ik (en velen met mij) zo
met mijn gezin beleefd.
Als ik nu aan kom lopen bij onze
kermis, word ik nog steeds blij. Het
gevoel is niet weg maar wordt zeker
doorgegeven. Nu kom ik met mijn
kinderen, en met mijn kleinkind, naar
de kermis en de tent. Dit blije gevoel
wil ik koesteren en voortzetten. Alles
verpakt in een ander jasje misschien,
maar met net zoveel plezier.

Vele mensen hebben vele jaren al een
kermis in Middelaar georganiseerd,
voor mensen die willen genieten van
een echt dorpsfeest. Dit jaar wordt er
weer een Kermis georganiseerd, met
een tent en muziek, en met attracties,
voor kleine en grote mensen die er,
net als ik, weer van willen genieten.
Een Kermisgenieter
Wij als gilde anno 2018 willen proberen om, hoewel de tijden veranderd
zijn, dit jaar en de jaren die volgen
een kermis te organiseren die iedereen beleeft zoals hierboven beschreven.
Alvast een fijne kermis
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Jubileum Blaaskapel De Everlanders
Op zaterdag 13 oktober a.s. organiseert Blaaskapel de Everlanders haar
50-jarig bestaan. Op deze avond worden er enkele leden gehuldigd die al
respectievelijk 25 maar ook 50 jaar
lid zijn.

Tevens zal de jubilerende kapel een
CD-opname presenteren. Deze opname is op zondag 10 juni na een dag
hard werken tot stand gekomen en ik
wil alvast verklappen dat het resultaat
er ligt.
De avond wordt muzikaal verzorgd
door Discotheek The New Factory en
we hebben nog een gastoptreden van
een mistery-zangeres.
Iedereen is dan ook van harte uitge-

Dorpsraad &
Mookerplas
In deze Dorpskrant staat een artikel
over Dushi 2.0 naar aanleiding van de
klachten die er vorig jaar waren rondom de Mookerplas. In dit artikel staat
een telefoonnummer dat u kunt bellen. U kunt zich daar ook aanmelden
om op de hoogte gehouden te worden
van activiteiten bij Dushi 2.0 en wel
via www.strandpaviljoendushi.nl.
Als er klachten waren in het verleden
was niet altijd duidelijk of het activiteiten van Dushi 2.0 of van Leisurelands betrof. Ook Leisurelands wil u
graag blijven informeren over activiteiten rondom de Mookerplas.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Wendy Noorlander,
wendynoorlander@leisurelands.nl.
De dorpsraad wil graag door u geïnformeerd worden als u vindt dat u
zich desondanks niet gehoord voelt
door één van bovengenoemde partijen. Mailt u dan naar
IDOP2016@outlook.com
en omschrijf uw klacht of opmerking.

nodigd zodat we er met z’n allen een
leuke avond van kunnen maken.
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: MFC de Koppel
Met vriendelijke groet, Piet Horsten,
voorzitter Blaaskapel de Everlanders

Kiste Trui wandeltocht

Zaterdag 27 oktober a.s. vindt de 9e
editie plaats van de Kiste Trui Wandeltocht. Er zijn vijf prachtige wandelroutes uitgezet over en rond de
bekende Mookerheide.

Algemene Info over de Kiste Trui
Wandeltocht
De wandelroutes 5, 10, 15, 20 en 25
kilometer voeren de wandelaars en
Nordic Walkers door de schilderachtige omgeving van Middelaar, Plasmolen, Mook, Milsbeek en Heerlijkheid de Bisselt. Als mensen de sfeer
in dit unieke wandelgebied eens willen proeven is een herfstwandeling
daarvoor dé gelegenheid bij uitstek.
Start en finish vinden plaats in MFC
de Koppel, Dorpsstraat 45, 6587AV
Middelaar en de rust- en pleisterplaatsen zijn bij enkele leden van het
restaurantgilde Kiste Trui, namelijk
Herberg ’t Zwaantje in Mook en de
restaurants de Plasmolense Hof en de

Dorpsquiz

Voor de dorpsquiz, die op kermisvrijdag wordt georganiseerd, zijn we op
zoek naar teams van 4 tot 6 personen.
Je kunt je opgeven via mail
g.smits38@chello.nl of via telefoon
Geert Smits
06-30280693
Gerry van Duijnhoven 06-12064388
Sjaak Gossens
06-29086536

Pannenkoekenbakker in Plasmolen.
Inschrijving deelname en starttijden
Route 25 km (De Slag op de Mookerheide) tussen 08.00-10.00 uur
Route 20 km (Mookerheide, Jansberg, de Diepen, de gebrande Kamp)
tussen 08.00-11.00 uur
Route 15 km (Mookerheide, Zevendal) 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 organisatie van de Kiste Trui Wandeltocht nodigt iedereen uit om zich
aan te melden en een van de prachtige
routes te wandelen in de schitterende
omgeving van de Mookerheide.
Beleef hem opnieuw: de Slag op de
Mookerheide !!

Dit alles onder vermelding van de
naam van het team en de naam van de
contactpersoon.
Prijs voor de winnaars , eeuwige roem
in ons dorp en ……………………….
Organisatie kermis

9.
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10 jaar Orkest DIVERS
Orkest DIVERS, deel uitmakend van
Fanfare St. Caecilia bestaat 10 jaar.
Begonnen in 2008 met 7 pensionado’s
(wel en niet uit het werk) sterk gemotiveerd om samen gezellig muziek te
gaan maken, met de wekelijkse repetitie op donderdagmorgen. Het 7-persoonsgezelschap is uitgegroeid naar
een Orkest van 21 muzikanten, met
een goed uitgebalanceerde bezetting.
Hierdoor kunnen we op een verantwoorde manier verschillende stijlen
muziek maken. In elk programma
wat we spelen komt dit dan ook goed
tot uitdrukking.

bus weer naar Middelaar, waar deze
zeer geslaagde dag werd afgesloten
bij de Loopplank, met een heerlijk
diner. Onder dankzegging van de
commissie LAT en presentator Wim
werd het voor iedereen een prachtige
opmaat voor de verdere viering van
het jubileum.
Zondagmiddag 4 November 2018
van 14.00 tot 17.00 uur jubileum-muziekcafé in de Koppel
Zoals elk jaar houdt het Orkest op
deze zondagmiddag haar eigen presentatie, met daaraan een thema verbonden. In dit jubileumjaar is het thema:
“MIDDELAR ’N DÖRP UM LIEF TE
HEBBE”

Het jubileumconcert in Remunj op
zaterdag 25-08-2018
Muzikanten, partners, gasten en fans,
vertrokken per bus naar Roermond
voor de opening van de festiviteit 10
jaar Orkest DIVERS. In tegenstelling tot het weer was de stemming
in de bus fantastisch. Aangekomen
in Roermond werd het Munsterplein
met de prachtige kiosk verkend.
Na de koffie met vlaai en de gezamenlijke lunch, begon om 13.00 uur het
optreden. De zon brak door en na de
opening van presentator Wim Wijnhofen, begon het concert. Het werd
een prachtige muziekmiddag, waar
het publiek, maar zeker ook wij als
muzikanten van hebben genoten. Na
nog gezellig samen een drankje bij
restaurant “Munsterhof”, vertrok de
10.

Dit thema komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Vele dorpsgenoten verlenen medewerking om dit
thema gestalte te geven. Zoals u van
de presentaties van DIVERS gewend
bent, een activiteit met voor elk wat
wils. Een power-point presentatie met
foto’s van Middelaar van vroeger en
nu. Veel verschillende verenigingsactiviteiten komen hierin naar voren.
De middag wordt zoals gebruikelijk
weer gevuld met muziek en zang van
uiteenlopende genres. We willen over
de inhoud van het programma nog
niets kwijt. Het blijft even geheim!!!!!
Orkest DIVERS 10 jaar jong en als
we als leden 100 zijn, richten we een
seniorenorkest op.
Kom op zondagmiddag 4 november
naar De Koppel om van 14.00 tot
17.00 uur met het hele gezin te genieten van “Middelar, ’n Dörp um lief te
hebbe” . De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom op deze
middag. U mag dit niet missen!!!!!!!
Namens Orkest DIVERS
Henk Verheijen en Piet Beuming
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Sjaak Hendriks
Marieke Lemmen
(redactie)
Jack Braks (layout)

E-mail:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Website dorpsraad:
www.middelaar.info

Inleveren kopij
U kunt uw artikelen voor de
Dorpskrant 29 (november) tot
29 oktober mailen naar:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Uw ideeën en tips zijn van harte
welkom bij de redactie.

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

Bedankt!

Na bijna drie jaar zijn we per 1 september gestopt met de exploitatie van
de horeca-activiteiten in De Koppel.
Het waren drie leuke maar drukke jaren. Langs deze weg willen we alle
verenigingen, clubs en particulieren
bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen.
We wensen onze opvolgers veel succes.
Groet, Antoinette en Willy

