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 AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten

10-11 November 2020
■ Kledinginzameling (Koppel)

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel 20.00u
■ 02 December 2020 
■ 06 Januari 2021 

Divers, maar dan anders
Goede Doelen Week opbrengst
Op 14 september hebben we, middels 
een brief, alle bewoners van Midde-
laar en Plasmolen de mogelijkheid 
gegeven om aan onze aangepaste 
Goede Doelen Week mee te doen. We 
zijn trots en dankbaar dat er in een 
lastige periode zeer gul is gegeven. 
De totale opbrengst en eindstand van 
de Goede Doelen Week Middelaar en 
Plasmolen 2020 is EUR 4.272,00.

Mede namens de goede doelen en het 
bestuur van de Goede Doelen Week 
wil ik u allen heel hartelijk danken. 

Groeten en tot volgend jaar.
Hans Kolvenbach, voorzitter

Onze Dörpskamer
Wij van de Dörpskamer kijken steeds 
naar wat mogelijk is binnen de richt-
lijnen rond het coronavirus.
Dinsdagmiddag zijn er nog steeds 
mensen die kaarten in de Dörpska-
mer. Iedereen die zich wil aansluiten 
is welkom.
Donderdag ’s morgens om 9.30 uur 
start er vanaf de Koppel een groep-
je dat gaat wandelen. Het gezellige 
koffie drinken erna gaat helaas niet 
door. Maar voel je welkom om mee te 
wandelen, nieuws uit te wisselen, en 
je verhaal kwijt te kunnen.
Blijf gezond, pas goed op jezelf en op 
elkaar.

Team Dörpskamer, Thea Theunissen

Geen Lichtjestocht in 2020
Helaas komt dit jaar ook de Lichtjes-
tocht te vervallen. Het is nog ondui-
delijk welke maatregelen in december 
gelden, maar de organisatie verwacht 
niet dat het tegen die tijd verantwoord 

is om een grote groep mensen op de 
been te brengen.

De organisatie wenst iedereen een ge-
zellige decembermaand en een hoop-
volle Kerst. Tot ziens in 2021!

Everlanders
2021 is het jaar dat Blaaskapel de 
Everlanders de tweejaarlijkse rom-
melmarkt weer op het programma 
heeft staan. Maar zoals iedereen in-
tussen wel weet, gooit Corona toch 
wel roet in het eten. De rommelmarkt 
die altijd gehouden wordt op de zon-
dag na Hemelvaart gaat dan in ieder 
geval niet door. Waarom niet? Omdat 
we in mei niet kunnen beschikken 
over de grote botenhal. In overleg met 
de directie van Eldorado willen we de 
markt nu een maand verplaatsen.

Als Everlanders hebben we besloten 
om in januari te kijken of we de markt 
dan in juni alsnog kunnen houden. 
Ook omdat we al jaren afhankelijk 
zijn van alle inwoners van Middelaar 
en Plasmolen die nog steeds spullen 
aanleveren voor onze markt. Hopelijk 
is dat weer mogelijk na de aankomen-
de voorjaarsschoonmaak. Wij zullen 
ons best doen om iedereen tijdig te 
informeren over de gang van zaken.
Blijf allemaal gezond,

Namens de Everlanders,Piet Horsten

Sinterklaas
De Sinterklaaswerkgroep heeft be-
dacht om dit jaar met de Sint en zijn 
Pieten een mooie tocht door het dorp 
te maken op zondag 22 november, zo-
dat iedereen vanachter het raam naar 
de Sint kan zwaaien. Onder de nu 
geldende coronamaatregelen kan dit 
natuurlijk niet. Maar misschien gel-
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den er op 22 november andere maat-
regelen die de tocht wel mogelijk ma-
ken. Als de tocht wél doorgaat, wordt 
dat in de week voorafgaand aan 22 
november via flyers in de brieven-
bus bekend gemaakt in Middelaar en 
Plasmolen. Als het niet kan, worden 
er geen flyers bezorgd. Omdat we niet 
willen dat het sinterklaasfeest onop-
gemerkt voorbij gaat, zullen we in dat 
geval de kinderen op een andere ma-
nier verrassen. 

We vinden het nu niet gepast om langs 
de deuren te gaan voor de klomp ac-
tie. Maar om er toch een mooi sinter-
klaasfeest van te maken hebben we de 
donaties wel hard nodig. Elke dona-
ties is van harte welkom. U kunt uw 
bijdrage tot 10 november persoonlijk 
afgeven aan een van de leden van de 
sinterklaaswerkgroep of in een geslo-
ten envelop in de brievenbus stoppen 
op een van de volgende adressen:
- Yvonne van Tilburg, Burchtstraat 73
- Mariëlle Luisman, Bouwsteeg 6
- Nina Janssen, Schenck van Nijdeg-
genstraat 16 

Als de activiteiten niet doorgaan en 
we een kleiner budget nodig hebben 
voor de alternatieve verrassing zullen 
we het resterende bedrag meenemen 
naar volgend jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de sinterklaaswerkgroep, e-mail: 
sinterklaasmiddelaar@gmail.com. 
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Marieke
Natte noten
Het zal niemand zijn ontgaan dat mijn 
vader afgelopen weekend is gestorven. 
Al mijn energie gaat op dit moment 
naar het afscheid. Maar geloof het of 
niet: zeven weken geleden heb ik een 
tekst geschreven die ik hier met u wil 
delen.
Toen ik nog op zondagmorgen met Lola 
ging speuren bij een kringgroep van 
de VDH hoorde ik Vroege Vogels ie-
dere week. Althans grote delen van het 
programma want ik zat natuurlijk niet 
de hele tijd in de auto. Ik vond dat een 
prettige bijkomstigheid van het speu-
ren want het natuurbulletin met de 
tuinvogeltelling, de gesprekken rond 
het Naarder Meer en het nestkastkij-
ken in Beleef de Lente is al jaren mijn 
favoriete radioprogramma. Nu speu-
ren Lola en ik bij een NBG-club en is 
de regelmaat van het radioluisteren er 
een beetje uit. Kan er ook aan liggen 
dat mijn autoradio altijd ontkoppeld is 
omdat de accu anders leegloopt. Het is 
me te frustrerend om elke rit opnieuw te 
moeten zoeken naar Radio 1. Dan maar 
liever geen radio in de auto. Maar van-
morgen hoorde ik dus de fenolijn, het 
antwoordapparaat waarop mensen de 
eerstelingen en laatstelingen in de na-
tuur melden.  Grutto’s, een vroedmees-
terpad en kolibrievlinders worden niet 
achteloos op de lijn ingesproken maar 
vaak met zorgvuldig bewoordingen po-
etisch, humoristisch vermeld. 
Vanmorgen had iemand de eerste nat-
te noten gegeten. Ik kende de term niet 
maar kon me onmiddellijk voorstellen 
wat de mevrouw bedoelde  en het wa-
ter liep me in de mond. Niets is zo lek-
ker als die jonge walnoten en kastanjes 
die je zelf nog uit hun groene bast moet 
peuteren en vervolgens uit hun huisje 
moet pellen. Dat witte vruchtvlees vind 
ik een delicatesse. De tijd dat je dit kunt 
proeven is maar beperkt en valt meest-
al samen met de kaneelstokkentijd. Een 
zachte kaneelstok, ook niet te versma-
den. Kermistijd in deze regio, herfst. 
Nee, geen kermissen in dit bewogen 
jaar 2020, maar de herfst zal zich van 
corona niets aantrekken en gewoon ko-
men. Als een godin die de groene bla-
deren vele mooie kleuren geeft, zoals 
Jochem Myjer het verwoordde. Inder-
daad, in zijn gesproken column voor 
Vroege Vogels.
En geloof het of niet: notenbomen plan-
ten en de liefde voor natte noten is een 
Lemmen-ding. Dankjewel pap!

Bedankje
Beste mensen,
Langs deze weg wil ik iedereen be-
danken voor de mooie, fijne, leuke 
felicitaties, typische kaarten en at-
tenties, die ik mocht ontvangen voor 
mijn Kerkelijke onderscheiding “Pro 
Ecclesia et Pontifice”, in augustus 
2020.

Dit parochiële / liturgische vrijwilli-
gerswerk doe en deed ik niet alleen. 
Je kunt dit prachtige en dankbare 
werk alleen maar doen en volhou-
den, nu inmiddels ruim 40 jaar, als 
je steeds fijne en prettige mensen om 
je heen hebt, die je altijd ondersteu-
nen. De ontvangen onderscheiding 
is voor mij persoonlijk een grote eer. 

Ter Sprake
We krijgen als Dorpsraad regelma-
tig te horen dat de bladen waarin de 
rubriek Ter Sprake (de gemeentebe-
richten van de gemeente Mook en 
Middelaar) staat niet overal bezorgd 
worden. Hierdoor weten burgers vaak 
niet wat er bijvoorbeeld zoal aan ver-
gunningen verleend wordt.

We willen hier iedereen wijzen op de 
mogelijkheid om Ter Sprake digitaal 
te ontvangen. Daarnaast zullen wij 
vanaf volgende week ook deze digita-
le versie op de website van de Dorps-

raad zetten, en wel onder het kopje 
“Ter Sprake”. 

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

Op dinsdag 10 en woensdag 11 no-
vember vindt in Middelaar de jaar-
lijkse inzamelingsactie plaats. U kunt 
dan uw gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven in De Koppel.

U kunt uw kleding afgeven bij de 
Koppel op: dinsdag 10 november van 

14.00 - 16.00 uur en woensdag 11 no-
vember van 10.00 - 12.00 uur

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding komt dit najaar ten goede aan 
Ethiopië. 

Dankzij uw gebruikte kleding en 
schoeisel kan Cordaid ca. 5.000 men-
sen voorzien van schoon drinkwater 
en sanitair. 

Namens al deze mensen alvast heel 
hartelijk dank!

Ik zie en ervaar deze onderscheiding, 
echter, als een hele grote kerkelijke 
waardering voor de gehele groep. Ik 
spreek de hoop uit, dat het gemeen-
schapsleven en onze parochie nog 
lang blijf bestaan. Samen moeten we 
er iets van maken. En met blijvende 
samenwerking en gebundelde krach-
ten gaat dit lukken.

Nogmaals allen hartelijk dank
Liesbeth Lemmens-Wijnhoven
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Houseboats
Van de dorpsraad Middelaar en Plas-
molen.

In de Maasdriehoek van 25 septem-
ber stond onder het kopje TERSPRA-
KE (gemeentenieuws) de volgende 
openbare bekendmaking: 

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OM-
GEVINGSVERGUNNING
Op Witteweg 23 Middelaar aan de 
Mookerplas, bouwen van een aanleg-
steiger voor het aanmeren van house-
boats.

Over de begrippen ‘van rechtswege’ 
en  ‘houseboats’  hieronder wat meer 
uitleg.  
Een van rechtswege verleende omge-
vingsvergunning betekent dat de ge-
meente te laat is met het geven van 
antwoord op een vergunningaanvraag 
waardoor deze automatisch verleend 
is. In dit geval heeft Jachthaven de 
Driesen een vergunning aangevraagd 
en de gemeente heeft niet binnen de 
termijn van 8 weken gereageerd. 
Wikipedia zegt over houseboats: een 
droomschip van een woonschip, an-
deren noemen het een varende bunga-
low of woonboot. 

Wij hebben de gemeente om een re-
actie gevraagd. De gemeente gaf aan 
niet binnen de 8 weken gereageerd te 
hebben. Vervolgens heeft zij de aan-
vraag alsnog behandeld en geconclu-
deerd dat deze binnen het bestem-
mingsplan valt. Daarmee is het voor 
de gemeente klaar. 

Wat houdt de aanvraag in voor het 
dorp?

De Dorpsraad is in gesprek gegaan 
met het bestuur van jachthaven de 
Driesen. De jachthaven kampt met 
achterstallig onderhoud aan steigers 
en gebouwen. Er is geen geld om deze 
te herstellen.  Met de aanleg van een 
nieuwe steiger komt er meer liggeld 
binnen dat beschikbaar komt voor het 
onderhoud.
De steiger is gepland rechts van de 
scouting evenwijdig aan de wal met 
een lengte van 90 meter. Aan deze 
steiger kunnen 21 houseboats (of 
40 jachten/zeilboten) aanleggen. De 
houseboats zullen allemaal van het-
zelfde type en dezelfde kleur zijn zo-
dat het één geheel wordt. Jachthaven 
de Driesen is verhuurder van de lig-
plaatsen. De eigenaren van de house-

boats mogen deze verhuren. Perma-
nente bewoning is niet toegestaan. 

Nadat het bestuur van de jachthaven 
de plannen had toegelicht en aangaf 
dat deze binnen het bestemmingsplan 
vallen en zij geen juridisch beperkin-
gen zien, hebben wij onze zorgen geuit 
over mogelijke overlast. Denk hierbij 
o.a. aan parkeer- en geluidsoverlast.  
Het bestuur begrijpt onze zorgen, ook 
zij willen geen overlast. Een aange-
past havenreglement en huurcontract 
zijn in ontwikkeling. Zodra deze in 
concept klaar zijn, worden die met de 
dorpsraad gedeeld. De havenmeester 
zal toezien op het naleven van het 
reglement en de huurovereenkomst. 
Wij zullen dan opnieuw in gesprek 
gaan en het bestuur staat open voor 
onze aanvullingen. Wij houden u op 
de hoogte via de Dorpskrant.     
Jachthaven de Driesen zal in de vol-
gende Dorpskrant zijn plannen nader 
toelichten.  Zij zullen dan ook aan-
dacht besteden aan hun 50-jarig jubi-
leum dat volgend jaar gevierd wordt. 

Mee-koppel-kansen Lob van Gennep
De onderzoeken naar de drie alter-
natieven voor de Lob van Gennep 
zijn volop gaande. Een definitieve 
beslissing volgt pas aan het eind van 
de verkenning. Maar de tussenre-
sultaten van de onderzoeken wijzen 
eenzelfde richting in, namelijk het 
alternatief ‘Reguliere Dijken’. Bij 
dit alternatief worden de dijken ver-
hoogd en versterkt conform de wette-
lijke waterveiligheidsnorm. Dit voor-
lopige resultaat zal rust brengen in 
de discussie tussen de verschillende 
belangengroepen. Actie voeren tegen 
de schuif is niet meer nodig. Er is nu 
tijd om na te denken over de kansen 
die er liggen. Het project heeft bud-
get beschikbaar voor zogenaamde 

mee-koppel-kansen. 

Mee-koppel-kansen zijn aanpassin-
gen die niet noodzakelijk zijn voor 
dijkverhoging, maar die het gebied 
aantrekkelijker kunnen maken. Hier-
onder een lijst van mee-koppel-kan-
sen die genoemd zijn:  
- Struinpad doortrekken vanaf de Ge-
brande Kamp tot aan het Genneper-
huis. 
- Gebied vóór de Gebrande Kamp tot 
aan Kopseweg beter ontwikkelen.
- Verkeerssituatie Witteweg verbete-
ren.
- Op het Kerkplein open zicht/verbin-
ding met de Maas realiseren.
- Woningbouw op driehoek Kerk-

pad-Geestpad-Kopseweg mogelijk 
maken.
- Fietsroute door het Maasheggen ge-
bied en onder de dijk langs.
- Water vasthouden in het gebied zo-
dat bij droogte Tielebeek, Geuldert  
enz. niet verdrogen. 
- Zicht naar het water bij het parkeer-
terrein in Plasmolen realiseren

Heb je een ook een idee voor een 
mee-koppel-kans, laat het ons dan 
weten. 
Meld je bij de Dorpsraad (Jan Simons 
0613862991). Door het realiseren van 
mee-koppel-kansen wordt onze om-
geving voor ons nog aantrekkelijker.
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Het jaar 2020 zal de geschiedenis in-
gaan als het jaar van Covid-19. Car-
naval kon nog net gevierd worden 
maar vrijwel direct erna zag de we-
reld er heel anders uit. Carnaval 2021 
gaat niet door en er verschijnt ook 
geen carnavalskrant.
Daarom wil ik via de Dorpskrant 
even stilstaan bij het overlijden van 
een viertal mensen die veel betekend 
hebben binnen de Middelaarse ge-
meenschap en vooral binnen de Mid-
delaarse carnaval.
 
Piet Siebers
Op 29 februari 2020 overleed Piet 

Siebers. Piet was 
betrokken bij veel 
verengingen. Zo 
was hij een bege-
nadigd voetbal-
ler bij Astrantia, 
die werd ontdekt 
door JVC uit Cuijk 

waardoor hij de eerste voetballer uit 
Middelaar werd die “centjes” ging 
verdienen. Bij buurtvereniging De 
Kamp was Piet altijd de grote anima-
tor als het ging om spelletjes op de 
jaarlijkse feestavond. Carnaval stond 
bij Piet hoog in het vaandel, hij was 
er zeer bij betrokken. In de beginjaren 
van De Krölstarte was hij de archiva-
ris en verzamelde allerlei gegevens 
die met carnaval te maken hadden. 
Dit archiefwerk kwam uitstekend van 
pas bij het samenstellen van het 55 
jarig jubileumboek. In 1969 was Piet 
prins van De Krölstarte en volgens 
zijn eigen zeggen was deze carnaval 
een van de koudste uit de geschiede-
nis met meters hoge sneeuw, maar het 
feest ging gewoon door. Ook kon Piet 
mooie verhalen vertellen wat hem er-
toe bracht eens als buutreedner op te 
treden. Op zijn bekende manier kreeg 
hij de zaal aan het lachen en hij ein-
dige dan ook met de wijze woorden: 
“Wie zien èège bewaort, bewaort gèn 
rotte appele.” In januari 1987 werd 
mede door Piet de eerste aanzet ge-
geven tot het oprichten van het Ge-

Herinneringen aan Piet, Ans, Jan en Albert
nootschap van Oud-Prinsen thans 
de “Prominentenclub” genaamd. In 
1999 werd Piet benoemd tot erelid 
vanwege zijn grote verdiensten voor 
CV De Krölstarte. 
 
Ans Beuming
Op 9 april 2020 kregen we het droe-

vige bericht dat 
Ans Beuming was 
overleden. Ans 
bij velen bekend 
in het dorp was 
iemand die zich 
inzette voor het 
verenigingsleven 

in het algemeen. Ze was altijd over-
al aanwezig en haar levensmotto was 
dan ook pluk de dag. De laatste jaren 
waren voor Ans niet zo prettig, ze 
vocht tegen de kanker die zich open-
baarde en heeft die strijd niet kunnen 
winnen. Ze nam het voortouw in het 
organiseren van de tweejaarlijkse 
liedjesavond die in het dorp werd 
gehouden waarbij dorpsgenoten hun 
zangkunsten konden vertonen. Ze 
was indirect betrokken bij muzikale 
optredens van Divers. Maar haar gro-
te liefde was toch carnaval, tientallen 
jaren heeft ze als jurylid de optocht 
mogen jureren waarin ze heel be-
kwaam was. Tot op het laatste mo-
ment de optocht van 23 februari 2020 
waarbij ze alle kracht verzamelde om 
de vrolijk uitgedoste deelnemers in 
de Koppel te beoordelen. Het werd 
tevens haar laatste optreden. Ans was 
ook degene die het voortouw nam bij 
het oprichten van een steunfonds toen 
de carnavalsvereniging in financiële 
moeilijkheden verkeerde. Het vrij-
willigerswerk dat ze heeft verricht 
voor veel verenigingen binnen Mook 
en Middelaar is beloond met de Speld 
van Verdienste van de Gemeente 
Mook en Middelaar. Een jaar geleden 
is zij Koninklijk onderscheiden als 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ans hing ontzettend aan het leven. Zij 
zong voor velen “lang zal ie leven”. 
Haarzelf was dat lange leven niet ge-

geven. Vier feest als het kan was haar 
streven.
 
Jan Jansen
Op 24 juni 2020 overleed Jan Jansen, 

de nestor binnen 
het Genootschap 
van Oud-Prinsen 
van de Krölstarte. 
Jan was iemand 
die erg nauw be-
trokken was bij het 
verenigingsleven 

in zijn geliefde Plasmolen en Mid-
delaar. Hij was gemeenteraadslid, 
bestuurder en er waren maar weinig 
activiteiten waarbij Jan niet present 
was. Naast zijn sportieve kant met 
hobby’s als voetbal, tennis, kaarten 
en biljarten leerden we Jan vooral 
kennen als carnavalsvierder. Jan was 
in 1959 de vierde Prins van onze car-
navalsvereniging waarvan hij mooie 
verhalen kon vertellen. Zoals de kroe-
gentocht waarbij negen kroegen wer-
den bezocht, waarbij we zelf moesten 
zingen want een hofkapel hadden we 
toen nog niet. En als op de afsluiten-
de dinsdagmiddag de drank rijkelijk 
vloeide en de vermoeidheid bij som-
migen toesloeg, zei Jan: “Vriend hebt 
gij soms de lasten van deze middag 
niet kunnen verdragen?” In 1970 pre-
cies elf jaar na de eerste keer werd 
Jan voor de tweede maal uitgeroepen 
tot prins carnaval. Als de prinsenwa-
gen tijdens de optocht niet volledig 
bezet was vulde Jan met steek en cape 
de opengevallen plaats op en deed dit 
nog tot op hoge leeftijd. Als nestor 
zag je Jan ook op het prinsenbal, de 
zittingsavond, de optocht en de Kiste 
Trui Wandeltocht. In 2010 werd Jan 
benoemd tot erelid vanwege zijn gro-
te verdiensten voor CV De Krölstar-
te. Bij de fietstocht van de Prominen-
ten was Jan altijd aanwezig tijdens 
de rustpauze. Dan nam hij zijn slok 
bier, veegde met zijn hand het bier-
schuim weg onder zijn grote snor en 
nam zoals elk jaar het woord om de 
organisatie te bedanken. Waarna hij 
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Het jubileum dat (nog) niet 
doorging 
 

CV De Krölstarte 66 jaar
Geen carnaval
Normaal zou in deze Dorpskrant het 
Prinsenbal worden aangekondigd. 
Maar zoals bekend heeft CV De 
Krölstarte besloten dit seizoen geen 
carnavalsactiviteiten te organiseren. 
Ook het aangekondigde 66-jarige 
jubileum wordt niet in 2021 gevierd 
maar doorgeschoven naar 2022 – als 
dan de coronacrisis tenminste be-
dwongen is. Toch willen we het ju-
bileum hier niet helemaal ongemerkt 
voorbij laten gaan. Er is namelijk 
juist omdat het niet doorgaat wel iets 
over te vertellen.

Oprichting
Het 66-jarig jubileum van De 
Krölstarte stond gepland voor 2021. 
Dan zou je denken dat de vereniging 
is opgericht in 1955 want daar kom 
je uit als je 6 x 11 jaar terugtelt. Maar 
dat is niet zo want de oprichting vond 
plaats in 1956. Bij die gelegenheid is 
er voor gekozen om bij de elfde prins, 
elf jaar carnaval en daarmee ook het 
elfjarig jubileum van de vereniging te 
vieren. Dat gebeurde in 1966 met Ju-
bileumprins Henk ten Haaf, in 1977 
met Jubileumprins Ger van Ophui-
zen, in 1988 met Jubileumprins Giel 
van Duijnhoven, in 1999 met Jubile-
umprins Michel Schobben en in 2010 
met Jubileumprins Sjoerd Maas. En 
dat zou ook zo zijn geweest in 2021. 

Rekenvaardigheid
Dat ene jaar verschil tussen de op-
richting en het eerste en alle daarop 
volgende jubilea was voor veel be-
vriende vorsten die ons op onze jubi-
leumrecepties toespraken aanleiding 
om De Krölstarte een gebrek aan re-
kenvaardigheid te verwijten. Immers, 
1956 + 11 = 1967 en niet 1966, re-
kenden ze ons voor. En ze hadden na-
tuurlijk gelijk maar dat kregen ze tot 
nu toe niet. We hielden vast aan het 

besluit het jubileum van de vereni-
ging te vieren bij het aantreden van 
de volgende jubileumprins.

De eerste en de 66ste prins
Toen CV De Krölstarte op 31 januari 
1956 officieel werd opgericht konden 
de mannen van het eerste uur, Tön 
Haegens, Cor Groenen, Hans Lem-
mens, Harrie Lemmens, Jan Derks, 
Wim van Wolferen, Piet Meussen, 
Sjang Schoonhoven, Hein Groenen, 
Albert Hermsen, Gerrit Sengers, 
Wim Nagels, Albert Lemmen, Hen-
drik Smits, Knilles 
van Duijnhoven en 
Theij Verheijen en de 
eerste Prins Jan van 
Nöl Derks – op de 
foto met pastoor Thei 
Driessen – die ze uit 
hum midden kozen, 
niet vermoeden dat Jans 66ste opvol-
ger door de coronacrisis niet in 2020 
maar pas in 2021 zou worden onthuld.

Van de nood een deugd
Maar we maken van de nood een 
deugd. Conform het huishoudelijk re-
glement van De Krölstarte blijft Prins 
William I in functie tot hij in 2021 
plaats maakt voor de nieuwe jubile-
umprins die als 66ste prins van De 
Krölstarte precies in het goede jaar 
voorop kan gaan bij de viering van 
ons 66-jarig jubileum dat tegelijk het 
66-jarig bestaan van de vereniging 
markeert. Zo komt alles op zijn po-
tjes terecht en moeten de bevriende 
vorsten iets anders verzinnen voor 
hun speech. Bovendien kunnen we 
in de prinsenfotogalerij in het trapgat 
van De Koppel simpelweg bij Prins 
William 2020-2021 toevoegen en 
blijft de elfde foto gereserveerd voor 
onze nieuwe jubileumprins in 2022. 
Wie dat is hopen we op 13 november 
2021 te onthullen. 

emotioneel eindige met “Dit mot al-
tied blieve, carnaval mot altied blie-
ve!” Hij eindige dan met zijn legen-
darische kreet “Hiep Hiep... en zet ’m 
op!”

Albert Lemmen
Albert Lemmen wie kent hem niet. Op 

24 oktober 2020, 
twee weken voor-
dat hij 97 jaar zou 
zijn geworden, is 
Albert overleden. 
Hij was tevens de 
oudste inwoner 
van ons dorp. 

Overal in het dorp kwam je Albert 
tegen, bij het voetbal en korfbal van 
Astrantia, bij buurtvereniging Ach-
ter de Kerk, carnavalsvereniging De 
Krölstarte, de gymclub, het eetpunt 
en wat te denken van zijn 45 km 
brommobiel met de Astrantia kente-
kenplaat. Als je dan tegen Albert zei 
“let je goed op?”, was steevast zijn 
antwoord: “Ze zien me wel ankom-
me.” Hij is heel lang mobiel gebleven 
dankzij zijn ijzeren discipline om da-
gelijks op de hometrainer zijn kilo-
meters te maken.
Carnaval vieren was Albert op het lijf 
geschreven, hij maakte deel uit van 
de allereerste Raad van Elf van De 
Krölstarte. Hij was altijd aanwezig op 
de vele carnavalsevenementen. Tim-
merde, bouwde en leverde materialen 
voor Prinsonthullingen; je kon altijd 
bij hem aankloppen voor klusjes. Tot 
op hoge leeftijd liep hij nog prach-
tig uitgedost mee in de carnavalsop-
tocht. In 1999 werd Albert benoemd 
tot erelid van CV De Krölstarte. In 
2010 kreeg hij van burgemeester Rob 
Persoon de Orde van het Kremlin. 
Albert was een bijzonder persoon en 
een fijne buurman, vaak zullen onze 
gedachten nog naar hem uitgaan.

Dit was een hommage aan vier men-
sen die veel betekend hebben voor 
Middelaar, met name voor de carna-
val. Ze blijven voor altijd in onze ge-
dachten.
Wim Wijnhofen
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Op weg naar gewone dijken bij Lob van Gennep
Reguliere Dijken meest kansrijk op basis van tussenresultaten
De onderzoeken naar de drie alterna-
tieven voor de Lob van Gennep zijn 
volop gaande. Een definitieve beslis-
sing volgt pas aan het eind van de 
verkenning. Maar de tussenresultaten 
van de onderzoeken wijzen eenzelf-
de richting in, namelijk het alternatief 
‘Reguliere Dijken’. Bij dit alternatief 
worden de dijken verhoogd en ver-
sterkt conform de wettelijke water-
veiligheidsnorm.

Definitieve keuze minister pas aan 
het eind
Hoewel de definitieve keuze pas aan 
het eind van de verkenning door de 
minister wordt gemaakt, hecht de 
stuurgroep er waarde aan om deze 
tussenresultaten met de omgeving te 
delen. Jos Teeuwen, lid dagelijks be-
stuur Waterschap Limburg: “We zijn 
nu halverwege de verkenning en er 
zijn tussenresultaten bekend. Deze 
tussenresultaten laten zien dat Regu-
liere Dijken beduidend beter uit de 
onderzoeken komen dan vooraf was 
gedacht. Dit alternatief lijkt op basis 
van de informatie die nu beschikbaar 
is, kans te maken het voorkeursalter-
natief te worden.”

De tussenresultaten tonen aan dat 
Reguliere Dijken de mensen tegen 
hoogwater beschermen conform wa-
terveiligheidsnorm en dat ze bij ex-
treme waterstanden zorgen voor wa-
terstandsverlaging stroomafwaarts, 
waardoor de dijken in Brabant en 
Gelderland minder verhoogd hoeven 
te worden. Ook is de eerste indicatie 
dat Reguliere Dijken de minste im-
pact hebben op ruimtelijke kwaliteit, 
milieu en leefomgeving en dat ze het 
minste kosten. Tevens kunnen ze re-
kenen op draagvlak van veel mensen 
uit het gebied.

Het goede gesprek voeren
De onderzoeken zijn nog niet afge-
rond, maar de verwachting is dat de 
aanvullende resultaten geen veran-

deringen zullen aanbrengen in de 
huidige inzichten. Dit inzicht heeft 
voordelen voor de verdere verken-
ning en gebiedsparticipatie. Rob Pe-
perzak, wethouder in Gennep: “De 
afgelopen maanden hebben we vele 
gesprekken gevoerd in de omgeving. 
Hoogwaterbescherming leeft enorm. 
Ik heb voor- en tegenstanders van de 
alternatieven gehoord. Dit is een tus-
sentijdse update, de stuurgroep geeft 
nog geen advies aan de minister. Dat 
gebeurt later in de verkenning. Maar 
ik ben opgetogen dat we als stuur-
groep Lob van Gennep de mensen al-
vast open en transparant mee kunnen 
nemen in de tussenresultaten van de 
verkenning.”

Geertjan Wienhoven, wethouder in 
Mook en Middelaar, vult aan: “De 
energie en focus van mensen die in 
werkateliers en omgevingswerkgroe-
pen met ons meedenken, kan zich nu 
richten op de ruimtelijke inpassing 
van een gewone dijkversterking en de 
versterking van gebiedskwaliteiten. 
Hierdoor voeren we het goede ge-
sprek met de mensen in het gebied.”

Informatiebijeenkomsten in novem-
ber corona-proof
In november organiseert het project 
nieuwe informatiebijeenkomsten om 
de omgeving bij te praten over de 
tussenresultaten. Geïnteresseerden 
krijgen dan onder meer uitgebreide 
informatie over de onderzoeken, over 
de uitwerking van de alternatieven 
en over de verdere planning. Hoe die 
bijeenkomsten er precies uit zullen 

zien, is afhankelijk van de geldende 
coronamaatregelen. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is, maakt het pro-
ject dit bekend.

Vergelijken van alternatieven op zes 
criteria
De vergelijking tussen de drie alter-
natieven gebeurt op basis van zes cri-
teria. Uit de informatie die tot dusver 
is verzameld, lijkt het alternatief Re-
guliere Dijken het meest kansrijk om 
het voorkeursalternatief te worden:
• Het alternatief voldoet aan de wet-
telijke waterveiligheidsnorm van een 
overstromingskans van 1/300e per 
jaar. (Criterium: verbeteren hoogwa-
terbescherming);
• Bij extreem hoogwater zorgt Regu-
liere Dijken voor een waterstandsver-
laging van gemiddeld 7 centimeter 
stroomafwaarts, tussen de Lob van 
Gennep en de Biesbosch. De water-
standsverlaging stroomafwaarts is 
van belang voor de Maas als geheel, 
omdat in Brabant sprake is van een 
flinke dijkversterkingsopgave. (Crite-
rium: verbeteren waterbergende wer-
king);
• De dijkverhoging is in het alterna-
tief Reguliere Dijken beperkt ten op-
zichte van de andere alternatieven, 
waardoor de dijken beter in het land-
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Eerste glasvezelcentrale
In Mook en Middelaar is op donder-
dag 1 oktober de eerste glasvezelcen-
trale geplaatst, ook wel Point of Pre-
sence (PoP) genoemd. Vanuit deze 
centrale gaan de glasvezelkabels naar 
de woningen en bedrijven in de ge-
meente Mook en Middelaar. Binnen 
een paar maanden is het eerste ge-
bied, van circa 1900 adressen, aange-
sloten op het netwerk en kan iedereen 
met een abonnement gebruik maken 
van het nieuwe glasvezelnetwerk.

Glasvezelcentrale
Een glasvezelcentrale is een belang-
rijk onderdeel van het glasvezelnet-
werk in Mook en Middelaar. Vanuit 
het verdeelstation wordt de glasve-
zelverbinding naar alle woningen 
en bedrijven gelegd. Om gebruik te 
kunnen maken van de diensten via 
het glasvezelnetwerk moet een twee-
de PoP geplaatst worden. De glas-
vezelcentrale lijkt qua uiterlijk op 
een elektriciteitshuisje. De plaatsing 
is een tastbaar begin voor de komst 
van glasvezel in Mook en Middelaar. 
Meer informatie over de aanleg en de 
meest recente planning is te vinden 
op e-fiber.nl/mook-en-middelaar.

schap zijn in te passen. De ruimtelijke 
impact is bij dit alternatief het kleinst. 
(Criterium: verbeteren ruimtelijke 
kwaliteit);
• Veel inwoners en ondernemers van 
de Lob van Gennep beschouwen Re-
guliere Dijken als een goede optie. 
(Criterium: draagvlak);
• Omdat de dijken minder hoog en 
daardoor minder breed worden dan 
bij de andere alternatieven, is er ook 
minder ruimtebeslag. Hierdoor is de 
eerste indicatie dat de effecten op om-
geving en milieu kleiner zijn. (Crite-
rium: omgeving en milieu);
• Reguliere Dijken is het goedkoopste 
alternatief. En er is balans tussen kos-
ten en dekking. Dit alternatief is hier-
door erg kosteneffectief. (Criterium: 
balans tussen kosten en dekking).

Definitief advies aan de minister aan 
eind van verkenning
De verkenningsfase wordt de komen-
de tijd zorgvuldig afgerond. Dat bete-
kent dat alle drie de alternatieven in 
onderzoek blijven en worden uitge-
werkt. Voor de zomer van 2021 zal de 
minister, na advies van de stuurgroep, 
de ontwerpvoorkeursbeslissing en het 
milieueffectrapport ter inzage leggen. 
Dat is zeg maar de concept-beslis-
sing. Dan is het mogelijk om hierop 
middels een zienswijze te reageren. 
Daarna geeft de stuurgroep een de-
finitief advies aan de minister. Zij 
neemt vervolgens de definitieve voor-
keursbeslissing.

Voor achtergrondinformatie van de 
tussenresultaten is er een factsheet 
gemaakt. Deze is te bekijken op de 
website van de dorpsraad: www.mid-
delaar.info onder het kopje Lob van 
Gennep Daar kunt u ook links vinden 
naar andere achtergrondinformatie, 
zoals:
• Ruimtelijke kwaliteit Lob van Gen-
nep – Leidende Principes;
• Advies Expertteam Ruimtelijke 
kwaliteit;
• Rivierkundig onderzoek;
• Advies van Adviesteam dijkont-
werp.

Kosteloze aansluiting in huis
Het glasvezelnetwerk wordt gerea-
liseerd door aannemer BAM in op-
dracht van E-Fiber. Zolang BAM be-
zig is met de werkzaamheden in het 
PoP-gebied kunnen de bewoners van 
die buurt kosteloos een aansluiting 
in huis krijgen door een glasvezela-
bonnement af te sluiten. Op e-fiber.
nl/mook-en-middelaar is de gebieds-
verdeling te vinden. Als alles volgens 
planning loopt is heel gemeente Mook 
en Middelaar in het tweede kwartaal 
van 2021 op het netwerk aangesloten.

Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecia-
liseerd is in de aanleg van glasvezel. 
E-Fiber vindt dat iedereen in Neder-
land recht heeft op snel en betrouw-
baar internet. Waar je ook woont, in 
een stad, dorp of buitengebied. Daar-
om investeert E-Fiber in infrastruc-
tuur, innovatie, techniek én in men-
sen. 



DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN  UITGAVE NOVEMBER 2020

8

Redactie:
-  Sjaak Hendriks en
  Marieke Lemmen
	 	 (redactie)
-		 Jack	Braks	(layout)

E-mail: 
dorpskrantmiddelaar@gmail.com

www.middelaar.info 

Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij
U	kunt	uw	artikelen	voor	de	
Dorpskrant 42 (Januari)	tot	

4 Januari mailen naar:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

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

Advertenties

De	redactie	wil	u	graag	wijzen	op	
de	mogelijkheid	om	advertenties	
te	 plaatsen,	 mede	 ook	 vanwege	
de oplopende kosten.

De	prijzen	zijn	als	volgt:

1 pagina  € 50,00
3/4 pagina  € 40,00
1/2 pagina  € 30,00
1/3 pagina  € 25,00
1/4 pagina  € 20,00
1/6 pagina  € 15,00
1/12 pagina  € 10,00

Dus : adverteren maar!

Oud ijzer
Na een paar wedstrijden ligt de com-
petitie al weer stil. Er wordt wat ge-
traind en verder is het afwachten. Als 
de omstandigheden het toelaten wil 
Astrantia op 19 december de oud ij-
zeractie houden maar niets is zeker. 
U wordt op de hoogte gebracht als het 
ervan komt het oud ijzer in te zame-
len.

In memoriam
Na een kort verblijf in het verzor-
gingstehuis is op 24 oktober erelid 
Albert Lemmen overleden. 80 jaar 
geleden werd de toen 16-jarige Albert 
lid van wat we inmiddels met recht 
‘zijn Astrantia’ kunnen noemen. Eerst 
spelend lid, maar al gauw kwamen 
daar steeds meer andere taken bij. Die 
van trouwe supporter was zijn laatste, 
maar meest eervolle taak uit het rijtje. 
Albert was een alleskunner. Samen 
met Willy Thijssen bedacht hij de 
naam van clubgebouw de Martel. 
Vanaf 1953 vervulde hij functies als 
penningmeester, secretaris, scheids-
rechter, grensrechter, leider en con-
sul. Op donderdagavond verzorgde 
hij samen met Mina de lotto en de 
toto. Op zondagavond belde de krant 
naar huize Lemmen en in het verslag 
dat Albert van de wedstrijd deed was 
er steevast sprake van minstens één 
scrimmage voor het doel. Vaak betrof 
het dan een tegendoelpunt.
Samen met Toon Bouhuis, Harry 
Lemmens en Wim Nagels vormde 
Albert ‘de harde kern’, vier hardcore 
supporters maar ook vier onderne-
mers die met hun geel/zwarte hart 
Astrantia door menig lastige periode 
heen hebben geloodst. 
De laatste jaren was Albert alleen nog 
supporter. En dat met volle overtui-
ging. Hij miste bijna geen wedstrijd 

en zwaaide en juichte om het hardst. 
Hij kwam met zijn autootje, later met 
zijn scootmobiel of werd door Toon 
en Lenie Giesbers opgehaald voor de 
uitwedstrijden, waar ze dan met zijn 
invalidekaart bijna altijd een  goede 
parkeerplaats hadden.
Zijn kleinkinderen in actie zien in 
het geel/zwart was het mooiste wat 
er was, maar hij genoot ook van het 
rood/wit van ONA en van de jongens 
van het Eerst die hij niet zo goed van 
naam kende.
Zijn eigen parkeerplaats, tribune en 
bij koude dagen zijn prominente plek 
achter het raam van de bestuurska-
mer. Samen met Piet Siebers. En 
koffie, liefst binnengebracht door Ine 
zelf. En of de korfbaldames daar nou 
net een voorbespreking hadden of 
niet, de heren namen er hun plaats 
in. En ergens was dat juist ook het 
mooie, die extra input van deze wijze 
heren, ook al bestond die wel eens in 
het verzoek aan de korfbaltrainer om 
tijdens de wedstrijd van het voetbal-
lende Eerst toch liever gewoon even 
de mond te houden. Als de wedstrijd 
afgelopen was, zei Albert bijna stan-
daard: “Bedankt voor de fijne mid-
dag!” en ging naar huis. Of naar een 
late korfbalwedstrijd ergens diep in 
Brabant.

De vereniging bedankt Albert voor 
zijn onvoorwaardelijke inzet, passie 
en liefde voor Astrantia.
Het was een wens van Albert dat er 
bij zijn afscheid gedoneerd kon wor-
den aan zijn club. Op het moment van 
schrijven heeft de vereniging al me-
nige donatie mogen ontvangen. Zo 
had Albert het precies bedoeld: zijn 
Astrantia voort laten leven, ook op 
moment dat hij er zelf geen deel meer 
van uit kan maken.

Nieuws
Voor de info over hervatting van de 
competities, acties en andere wetens-
waardigheden verwijzen we u naar 
www.astrantia.nl.

Astrantia SV  


