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 AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten

01 Januari - ...... 2021
■ Rustig an

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel 20.00u
■ 03 Februari 2021 
■ 03 Maart 2021 

Buurtvereniging ‘Achter de 
Kerk’ al 40 jaar in schwung
Het is door de bekende omstandig-
heden grotendeels ongemerkt voorbij 
gegaan maar buurtvereniging Achter 
de Kerk bestond in 2020 40 jaar. De 
basis werd gelegd tijdens de carnaval 
van 1980 en op 6 maart in hetzelfde 
jaar werd op initiatief van Lambert 
Bus, Riny Theunissen, Gerard Derks, 
Albert Lemmen en Hein Groenen de 
oprichtingsvergadering belegd.

Sociaal
Door de jaren heen heeft de buurt-
vereniging altijd tal van activiteiten 
georganiseerd en ook nu is Achter 
de Kerk nog steeds actief. Naast de 
bijeenkomsten en uitjes staat het so-
ciale karakter hoog in het vaandel. Er 
wordt op persoonlijke wijze aandacht 
besteed aan bijzondere verjaardagen 
of bruiloften maar ook wordt er stil 
gestaan bij buurtgenoten die door 
ziekte geveld zijn of helaas zijn ko-
men te overlijden. Ook voormalige 
buurtgenoten die met het vorderen 
der jaren noodgedwongen moeten 
verhuizen, worden niet vergeten.

Speelwei
In 1991 waren de mannen van de Ach-
ter de Kerk bijzonder actief en heb-
ben ze op een vrijgekomen perceel-
tje pachtgrond een speelweide uit de 
grond gestampt. Met allemaal eigen 
middelen en zonder hulp van buitenaf 
hebben de buurtgenoten speelattribu-
ten gemaakt. Het klapstuk was een 

oude tractor in fris rood en blauw. De 
officiële opening werd verricht door 
Niels Groenen en Roel Gerrits van 
den Ende met de onthulling van de 
naam: ’t Ravothoekje, bedacht door 
Niky Pouwels. De speelwei is van-
daag de dag nog altijd een gezellige 
pleisterplaats. Met Pasen organiseert 
de buurtvereniging daar het eieren 
zoeken. In het begin met bijna uit-
sluitend kinderen die naar de door de 
paashaas verstopte lekkernijen zoch-
ten maar inmiddels komen ook de 
volwassenen uit de buurt graag even 
langs. Onder het genot van koffie en 
een kuukske wordt er dan gezellig 
bijgekuierd. 

Thema
De buurt BBQ aan het eind van de 
zomervakantie is al heel lang het 
hoogtepunt van het jaar en is nog al-
tijd goed bezocht. Qua gezelligheid 
en het feit dat iedereen met iedereen 
praat ook het bewijs dat bewoners 
van Achter de Kerk elkaar een warm 
hart toedragen. Vaak staat de BBQ 
in het teken van een thema en wordt 
de kleding daarop aangepast. Zo was 
het buurtfeest van 1995 een zigeuner-
feest. Bij waarzegster Martha Derks 
kon je terecht om je toekomst te laten 
voorspellen. Bij het 25 jarig jubileum 
stond het buurtfeest in het teken van 
Tirol. Ingestudeerde Tiroler dansjes, 
boomstamzagen en bierpulschuiven 
waren naast een hoop plezier de juis-
te ingrediënten om het jubileum op 
ludieke wijze te vieren.

Eenmalig
Af en toe bedacht iemand een acti-
viteit. Zo zocht de buurt het in 1994 

DORPSKRANT
Middelaar & Plasmolen

Van de redactie
Voor u ligt de eerste uitgave van het 
jaar 2021. De Dorpskrant is een plat-
form voor de verenigingen en organ-
isaties in Middelaar en Plasmolen. 
Normaal melden verenigingen wat er 
gedaan werd en wordt. Nu is er niet 
veel te doen. We moeten de contacten 
tot een minimum beperken. Toch is 
het prettig om met elkaar in contact te 
blijven en daaraan wil de Dorpskrant 
bijdragen. In deze uitgave leest u van 
verenigingen die dingen doen waar ze 
eerder niet aan toe kwamen, zoals het 
poetsen van een beeld of het vieren 
van een jubileum. Van verenigingen 
die voorzichtig weer plannen maken 
om oude en nieuwe draden op te pa-
kken. Van standen en tussenstanden 
in het gevecht om en tegen het water. 
Maar ook van onverwachte initiati-
even. Een wandelchallenge om naar 
Rome te lopen in je eigen omgev-
ing en een bijzondere koppeling van 
wandelen en opruimen.  
Wij wensen u veel leesplezier!

Aan deze uitgave werkten mee: Ellie 
Janssen, Norbert Kamps, Sjaak Kro-
on, Sjef en Ria Pete Németh, Marian 
Schijf, Jan Simons, Thea Theunissen

>>> vervolg op pagina 4
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Marieke
Januari
Het is al weer januari. Januari, de eer-
ste maand van het jaar, vernoemd naar 
de Romeinse beschermgod Janus, die 
met de twee gezichten, die tegelijk naar 
het verleden en naar de toekomst kon 
kijken. Terug naar 2020, het jaar waar-
in zo weinig is doorgegaan en zo veel 
is gebeurd. Het jaar van de loeiende si-
renes, de hoop, de stilte, het lege huis. 
Vooruit naar 2021, het jaar van nog 
even doorbijten met de redding van het 
vaccin in zicht.
Dat van Janus heb ik nog van meester 
Schobers geleerd. Of van meneer Ver-
hees op het Gabriëlcollege. Zeker weten 
doe ik het niet meer. Meester Schobers 
vertelde ook dat sommige weekdagen 
vernoemd zijn naar Germaanse goden: 
woensdag naar de oppergod Wodan, 
donderdag naar de dondergod Donar 
(Thor) en vrijdag naar Freya, de godin 
van de vruchtbaarheid. Leuke dingen 
leerden we toen, zeg! Leuke dingen blij-
ven hangen. Of dingen die leuk klinken, 
lekker in het gehoor liggen. Overheids-
instanties maakten vroeger vaak slim 
gebruik van lekker lopende versregels. 
De versjes die hielpen in campagnes 
om bijvoorbeeld de bevolking van het 
belang van hygiëne te doordringen: Na 
gebruik van het toilet – handen wassen 
tot en met! Of: Je bent een rund als je 
met vuurwerk stunt! Ook regels zon-
der rijm, maar met een goede cadans, 
schopten het tot oorwurm: Links lopen, 
veilig lopen, óók overdag! Lang gele-
den geïntroduceerd door Veilig Verkeer 
Nederland om wandelen langs de steeds 
drukker wordende wegen veilig te ma-
ken en nog steeds actueel. Sla dood die 
mug!, de slogan die al een eeuw gele-
den gebruikt werd door de Geneeskun-
dige Inspectie in de strijd tegen mala-
ria. Waarom is er eigenlijk niet zoiets 
bedacht voor de coronacampagne? Het 
is inderdaad lastig alle regels in een 
versje te vangen. Een poging:
Om het virus te verslaan
Handen wassen, kapje aan 
Niet naar je familie gaan
En op één m vijftig staan
Waarbij je het rijmpje dan persoonlij-
ker kunt maken door het in te vullen, zeg 
maar: Niet naar tante Sjaan toe gaan.
Januari, een nieuw jaar begint. Hope-
lijk ziet Janus in 2022 iets mooiers als 
hij achteruit kijkt.

Onze Dörpskamer
Alles is anders dan we gewend zijn. 
Het jaar konden we niet afsluiten met 
een gezellige bijeenkomst. Ook geen 
oliebollen eten met z’n allen om het 
nieuwe jaar te verwelkomen. Totdat 
de regels weer versoepeld worden, 
blijft onze Dörpskamer nog gesloten.

Vergeet elkaar niet, zoek mensen al-
leen op, doe eens een klusje voor een 
ieder die het zelf niet kan. Ga eens 
een praatje maken om toch wat aan-
spraak te hebben, om te zien of dat 
het met die ander ook nog goed gaat. 

Vergeet elkaar niet, zorg voor elkaar. 
Denk aan degenen die in quarantaine 
zijn, biedt aan om eventueel bood-

Rampenbestrijdingsplan 
Hoogwater Maas 2020-2023 
De veiligheidsregio Limburg-Noord 
heeft naast het “normale” Rampenbe-
strijdingsplan onlangs ook een apart 
Rampenbestrijdingsplan Hoogwater 
Maas 2020-2023 opgesteld. Dit is ter 
inzake gelegd bij de verschillende ge-

meenten. Reacties hierop konden in-
gediend worden voor eind november. 
Enkele leden van de dorpsraad heb-
ben het plan doorgenomen.  
Wij hebben geen reactie gestuurd.

Het plan is in te zien op de site van 
de veiligheidsregio Limburg-Noord:   
www.vrln.nl.

Inschrijving sterrenschool 
EigenWijs 
Uw kind kan vanaf de dag waarop het 
vier jaar wordt naar een basisschool 
gaan. De scholen organiseren binnen-
kort informatiebijeenkomsten. Kin-
deren kunnen dan aangemeld worden 
voor het schooljaar 2021-2022. De 
aanmeldingsmogelijkheid geldt voor 
alle kinderen die voor 1 augustus 
2021 vier jaar worden, maar is vooral 
bedoeld voor kinderen die voor 1 au-
gustus 2022 vier jaar worden.
Wilt u informatie over sterrenschool 
EigenWijs, dan kunt u die op de web-
site bekijken en de schoolgids down-
loaden.

Sterrenschool EigenWijs:        
Bouwsteeg 1, 6587 AW Middelaar
Telefoon: 024 - 6961202
Website: 
www.sterrenschooleigenwijs.nl

schappen te doen, de hond uit te laten.

Bij deze wens ik iedereen een goed en 
vooral gezond 2021.

Namens team Dörpskamer
Thea Theunissen
thea-theunissen@ziggo.nl
06 3035 3497



3

DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN  UITGAVE JANUARI 2021

De Dorpsraad van 2021
In het bewogen jaar 2020 heeft de 
dorpsraad afscheid genomen van 
een aantal zeer gewaardeerde leden. 
Helaas was het vanwege de gestelde 
maatregelen niet altijd mogelijk om 
persoonlijk afscheid te nemen. Graag 
willen wij hen daarom nogmaals be-
danken voor hun inzet en tijd: Sjaak 
Hendriks (voorzitter), Paula Corten, 
John Siebers en Cor Braks.

Via deze weg willen wij u ook graag 
de huidige dorpsraad voorstellen, 
aangevuld met enkele nieuwe leden:
- Jan Simons (voorzitter)
- Caroline van der Laan
- Ingrid van Pinxteren
- Thea Theunissen (Bungalow ver-
huur de Riethorst)
- Renee Grootveld & Sandra van 
Kesteren (Camping de Geuldert)
- Dirk Horsten

- Hans Kolvenbach
- Theo Heinink
- Anke Schoofs

Met deze groep blijven wij ons inzet-
ten voor de belangen van Middelaar 
en Plasmolen. Als dorpsraad geven 
wij een stem aan onze kleine kernen 
bij grote én kleine projecten binnen 
onze gemeente. We houden zicht op 
gaande en komende projecten, stel-
len kritische vragen en ondersteunen 
waar mogelijk is.

De verschillende verenigingen, stich-
tingen en activiteiten binnen ons dorp 
gaan ons aan het hart, deze zullen we 
dan ook waar mogelijk ondersteuning 
bieden en stimuleren. De dorpsraad 
kan bijvoorbeeld helpen bij het aan-
vragen van subsidie en vergunningen. 

De dorpsraad is altijd opzoek naar 
enthousiaste nieuwe leden. Ook zijn 
toehoorders bij vergaderingen altijd 
welkom. In verband met de gelden-
de maatregelen vinden onze openbare 
vergaderingen op het moment digi-
taal via ‘Teams’ plaats. Heb je vragen 
of wil je en keer als proef meedraai-
en in een overleg: dat kan. Je kunt je 
hiervoor aanmelden via onderstaande 
contact gegevens of via een van onze 
leden.
Jan Simons, voorzitter 
Tel: 06 1386 2991
Mail: dorpsraadmiddelaarenplasmo-
len@outlook.com

Informatiemarkt Lob van Gennep nu digitaal 
In 2020 zijn belangrijke stappen ge-
zet in de verkenning Lob van Gen-
nep. Denk hierbij aan het opheffen 
van de status ‘rivierbed’, het toelich-
ten van de tussenresultaten van de on-
derzoeken naar de alternatieven en de 
bijeenkomsten met de werkateliers en 
omgevingswerkgroepen. 

Het projectteam had graag iedereen 
hierover bijgepraat tijdens een fy-
sieke informatiemarkt. Helaas is dat 
vanwege de coronamaatregelen niet 
mogelijk. Daarom is er een digitale 
informatiemarkt opgenomen met alle 
thema’s die je ook op een fysieke bij-
eenkomst zou treffen.

In de video geeft het projectteam in-
formatie over:
1. De opgave van het project
2. De alternatieven en tussenresulta-
ten
3. Onderzoeken milieu en leefomge-
ving
4. De ruimtelijke kwaliteit
5. De vier deelgebieden
6. De verdere planning

Het is mogelijk om de digitale infor-
matiemarkt in zijn geheel te bekijken, 
maar je kan ook doorspoelen naar het 
onderwerp van voorkeur. Mocht je na 
het bekijken van de digitale informa-
tiemarkt nog vragen hebben, neem 
dan een kijkje op de projectwebsite 
(www.lobvangennep.nl) of neem con-
tact op met het projectteam via de 
mail (info@lobvangennep.nl) of tele-
foon (088 - 88 90 354).

De digitale informatiemarkt is te zien 
op:  https://youtu.be/63F5yR-qvOg
Je kunt ook gebruik maken van een 
QR-reader. De code staat aan het ein-

de van dit artikel.
 
Over Lob van Gennep
Het project Lob van Gennep heeft 
drie doelen: het verbeteren van de 
hoogwaterbescherming van het ge-
bied, het verbeteren van de water-
bergende werking om te zorgen voor 
waterstandsverlaging stroomafwaarts 
en het verbeteren van de ruimtelij-
ke kwaliteit in het gebied. Lob van 
Gennep is een gezamenlijk project 
van het Rijk (Rijkswaterstaat en het 
ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat), waterschappen Limburg en 
Aa en Maas, provincies Limburg, 
Noord-Brabant en Gelderland, en ge-
meenten Gennep en Mook en Midde-
laar.
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Een nieuw jaar met nieuwe kansen 
om actief te beginnen door mee te 
doen met de wandelchallenge van 30 
dagen. Ieder vanuit zijn eigen huis 
en buurt maar toch samen verbonden 
door het doel waar je naar toe wilt lo-
pen. Liefst iedere dag. 
Wil je het Pieterpad (500km) meelo-
pen, of naar Rome (1600km), of wil 
je meelopen naar Santiago de Com-
postella (2600km)?

Hoe gaat dit in zijn werk:
Je schrijft je in via inbewegings-
port1@outlook.com. Zijn er 15 in-
schrijvingen dan krijg je vanuit de or-
ganisatie bericht wie er in jouw groep 
zitten en wordt met deze personen 
een groepsapp gemaakt. 
Er wordt een startdatum (uiterlijk 25 

Doe mee aan de 30 dagen wandelchallenge!
januari) afgesproken en vanaf die dag 
gaat de challenge in.
Je registreert iedere dag hoeveel ki-
lometer je hebt gelopen en geeft deze 
door aan de contactpersoon van jouw 
groep. Deze contactpersoon geeft 
twee keer per week de stand van de 
gelopen kilometers van de gehele 
groep door aan de organisatie. Van-
uit de organisatie krijg je te zien en 
te horen hoever de groep is. Hoeveel 
loopkilometers worden er van je ver-
wacht? Loop je het Pieterpad dan is 
dat gemiddeld 2 km per dag, voor 
Rome 4 km en voor Santiago 6 km.
Op de sites van de seniorensportver-
enigingen Beweegcollectief Mook en 
Middelaar, Kwiek Actieve Leefstijl, 
Fit&Fun Heumen en Gennep Vitaal 
worden alle groepen weergegeven en 

zie je hoe ver jouw groep ten opzich-
te van de ander groepen staat. Zo kan 
het een prestatietocht worden maar 
ook een wedstrijd.
Iedereen mag mee doen, geef wel aan 
voor welke afstandsgroep je je wilt 
inschrijven. Daag je buren, familie en 
kennissen uit om mee te doen, je mag 
als individu maar ook met een eigen 
selecte groep meedoen. Gezellig als 
je iedereen aan de wandel ziet en el-
kaar kan groeten, dat is pas een goed 
voornemen!

De wandelchallenge is een initiatief  
van de beweegcoach van de vier se-
niorensportverenigingen en studenten 
van ROC en HAN. Het is een project 
van het Beweegcollectief Mook en 
Middelaar.

Muziekvereniging Middelaar 
Bijna een jaar geen muziek gemaakt. 
Dat is niet leuk maar er zijn ergere din-
gen. Je kunt natuurlijk thuis in je een-
tje blijven oefenen, daar word je wel 
beter van. Net zoals je als voetballer 
beter wordt van de bal hooghouden in 
je achtertuin. Maar net als bij voetbal 
is het uitdagende onderdeel van mu-
ziek maken het spelletje. Samen spe-
lend gaat het pas leven. Dat stelden 
de leden onlangs vast tijdens de onli-
ne nieuwjaarsreceptie. Iedereen mist 
het samen spelen. Het stimuleert als 
je in ieder geval weet waarvoor je het 
doet. Dus zijn er toch maar plannen 
gemaakt. Je kunt ze altijd nog can-

celen of veranderen. In principe zijn 
de plannen van 2020 doorgeschoven 
naar 2021. Met dus nu dan aan het 
eind van dit jaar het grote Top2000 
concert. Met een schoolproject en iets 
rond kermistijd. En misschien nog 
wel een optreden op Hemelvaartsdag 
als het pontje weer in de vaart gaat. 
Twee wat concretere projecten zijn de 
deelname van de Nieuwe Sterrenband 
aan het Celebrations Junior Concert 
in Milsbeek op 9 en 10 oktober en 
een Herdenkingsconcert in de tweede 
helft van het jaar. Het idee voor zo’n 
concert komt voort uit de constate-
ring dat er afgelopen jaar zo vaak af-

scheid genomen moest worden in een 
kleine kring. Mensen die dat fijn vin-
den worden in de gelegenheid gesteld 
tijdens het concert herinneringen aan 
een dierbare met de Middelaarse ge-
meenschap te delen en een gepast 
muziekstuk te laten uitvoeren. De 
vorm van het concert moet nog wor-
den uitgewerkt maar de muzikanten 
hebben daarvoor heel mooie muziek 
in hun repertoire.

hogerop met een vliegerwedstrijd. 
Hein Groenen, zelf een vliegerfanaat, 
kwam met het idee en leerde de jeugd 
hoe je een goede vlieger maakt. Er 
was een keer een dansavond en een 
huifkartocht. En een wandelpuzzel-
tocht, een veredeld soort speurtocht 
voor kinderfeestjes maar dan voor 
alle leeftijden. 

Jaarlijks
Achter de Kerk is een buurtvereni-
ging voor jong en oud. De activiteiten 

zijn daar door de jaren heen op aange-
past. De jaarlijkse lunch voor de ou-
deren van de buurt en het uitje voor de 
jeugd zijn daar exponenten van. Ook 
was de jaarlijkse fietstocht een goed 
bezochte activiteit, waarbij de oude-
ren met gevaar voor eigen leven met 
hoge snelheid de afdaling van de Hol-
leweg hebben getrotseerd. Natuurlijk 
gaf Achter de Kerk op sportieve wij-
ze acte de présence tijdens de touw-
trekwedstrijden in Middelaar. Ook 
deed de vereniging jaren mee aan de 
carnavalsoptocht. Op de zaterdag een 

week voor carnaval wordt standaard 
de buurt versierd. De residenties van 
de prins en het boerenbruidspaar, mits 
woonachtig ‘achter de kerk’, kunnen 
dan natuurlijk op extra aandacht re-
kenen. Kortom, Achter de Kerk is een 
buurtvereniging die nog volop actief 
is en het kloppend hart is van de buurt 
achter de kerk. Dat blijkt alleen al uit 
het feit dat meer dan 85 procent van 
de bewoners lid is en bijna alle nieu-
we buurtbewoners ook meteen lid 
zijn geworden

>>> vervolg pagina 1
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Het beeld van De Krölstarte
Volgens Hét Carnavalsboek van 
Theo Fransen en Sander Mattheijssen 
telde Limburg in 2014 maar liefst 247 
carnavalsverenigingen, waarvan drie 
alleen al in onze gemeente. Of het 
er ondertussen meer of minder ge-
worden zijn, weet ik niet. Maar wat 
ik wel weet is dat die verenigingen 
veel gemeen hebben. Ze hebben een 
Prins of Prinses, een Vorst of Presi-
dent, een Raad van Elf of Senaat, Pa-
ges, Dansmariekes of Hofdames, een 
Dansgarde, een Hofkapel en natuur-
lijk allerlei activiteiten en gebruiken.
 
Traditie
De carnaval komt voort uit de voor-
christelijke traditie van de voorjaars-
feesten waarin het sterven en herrij-
zen van de natuur werd gevierd. Die 
traditie is door de kerk als het ware 
ingekapseld om de gelovigen, voor-
afgaand aan de vasten, nog een keer 
feest te laten vieren, zich te buiten te 
gaan aan eten en drinken en alle rem-

men los te gooien… en zich daarna 
weer gewoon te gedragen zoals het 
hoort. Er zijn denk ik nog maar wei-
nig mensen die zich aan de 40-daagse 
vasten voor Pasen houden maar car-
naval wordt nog steeds uitbundig ge-
vierd. Behalve dit jaar natuurlijk.

What’s in a name
De meeste verenigingen hebben een 
naam die iets zegt over hun aard of 
herkomst. De Meulenwiekers ko-
men uiteraard uit Molenhoek en de 
Heikneuters uit Mook aan de voet 
van de Mookerhei. Bij de Krölstarte 
ligt dat wat minder duidelijk maar la-
ten we het er maar op houden dat de 
oprichters trots waren op het feit dat 

ze uit een dorp kwamen waar, naar 
verluidt, de vetste en smakelijkste 
varkens werden gefokt. Die naam is 
vaak verbeeld in het logo van de ver-
eniging dat ook op de carnavalsvlag 
staat.

Beelden
Maar er is één ding waarin niet alle 
verenigingen hetzelfde zijn. Dat 
merkte ik toen we door Leon Hamans 
werden benaderd om wat informatie 
te verschaffen over de geschiedenis 
van De Krölstarte voor een boek over 
Limburgse carnavalsverenigingen dat 
hij aan het maken is. Eén van zijn vra-
gen was of er in Middelaar een beeld 
stond van de vereniging. Ik kon daar 
volmondig ja op zeggen maar reali-
seerde me meteen ook dat zo’n beeld 
niet vanzelfsprekend is. In Mook 
bijvoorbeeld staat het beeld van de 
Heikneuter er alleen met de carnaval 
en niet het hele jaar door. Het beeld 
van Kiste Trui wel, maar dat is weer 

een ander verhaal.

Jubileum
De Krölstarte hebben dus een beeld 
en dat komt ook in het boek van 
Hamans te staan. Omdat alleen de 
krulstaart die in ons logo staat als 
beeld niet echt goed overkomt, werd 
gekozen voor een beeld van een heel 
varken. Het is een, uit een bestaande 
mal, gegoten varken van beton. Maar 
dat maakt voor ons niets uit. Het is 
en blijft onze Krölstart. Het beeld is 
bijna levensgroot, zit op zijn achter-
ste met de kop trots omhoog, kijkend 
naar de bezoekers die naar de Trog 
komen om carnaval te vieren. Bij het 
44-jarig jubileum van de Krölstarte is 

het beeld voor het oude Pariochiehuis 
onthuld met op de sokkel de tekst: 
“CV De Krölstarte 1956-1999 “. 

Vandalen
Tijdens de bouw van MFC De Kop-
pel heeft het beeld een tijdje gebivak-
keerd op de stoep voor de kerk, naast 
het bankje van de Boerenbruiloft, een 
beetje in het donker. Daar werd het 
in 2010 door vandalen vernield en 
hebben we een tijdje een kleine ver-
vanger op de sokkel gezet. Maar bij 
het 55-jarig jubileum is er een nieuw 
beeld geplaatst met de tekst: “CV De 
Krölstarte 1956-2010 “. Het staat nu 
aan de Dorpstraat voor MFC De Kop-
pel. 

Vieze varkens
We hopen de tekst op de sokkel zo 
snel mogelijk weer te kunnen ver-
vangen. Dan komt er te staan “CV 
De Krölstarte 1956-2021” en vieren 
we ons 66-jarig bestaan. Maar voor-
lopig kan dat nog even niet, helaas. 
Dat geeft ons wel de tijd om het beeld 
voordat het zover is, een goede was-
beurt te geven. Het is in de loop van 
de jaren groen geworden en moet no-
dig worden geboend. Van de andere 
kant – het spreekwoord zegt ‘Vieze 
varkens worden vet’. Dus nog maar 
even zo laten.

Sjaak Kroon
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“De wedstrijd kan op papier worden 
afgedaan” is een regelmatig voorko-
mende uitdrukking in het sportmetier. 
In de huidige omstandigheden is het 
voor veel verenigingen een gegeven 
dat de dingen, die tot het oude nor-
maal behoorden, op papier moeten 
worden afgedaan. Geen wedstrijden 
aan de Heikant, geen gezelligheid in 
de gefacelifte kantine, alleen af en 
toe een verslag in de Dorpskrant. Op 
papier dus. Ook de algemene leden-
vergadering was noodgedwongen op 
papier.  In het bestuur heeft een wijzi-
ging plaatsgevonden. Dorethé Derks, 
jarenlang toegewijd secretaris, heeft 
afscheid genomen. Sietse de Jager en 
Edward Troost  zijn het bestuur ko-
men versterken.

Positief
De voorzitter zette zijn nieuwjaars-
toespraak op de website en filosofeer-
de daarin over de veranderde lading 
van de begrippen positief en negatief. 
Die verandering zal niemand zijn ont-
gaan. Gelukkig is er bij Astrantia wel 
positief nieuws in de oude zin van het 
woord. De beide trainers, Lynn Groe-
nen en Patrick Pothuizen, hebben hun 
contracten met een jaar verlengd. 

Oud ijzer
Met kerstmis heeft Bella huisgehou-
den. Ook bij Astrantia. De partytent 
c.q. overdekte tribune is in dit geweld 

ten onder gegaan. Zonder dat ze het 
wist heeft Bella op deze manier de 
vereniging op weg geholpen met de 
eerste kilo’s oud ijzer. De oud ijzer 
actie komt er een keer aan. Ook al 
heeft de wethouder op de achterzijde 
van de nieuwe afvalkalender vermeld 
dat het oud ijzer eenmaal per jaar 
wordt opgehaald door de harmonie, 
wordt dat in Middelaar en Plasmolen 
sinds jaar en dag door Astrantia SV 
gedaan – waarvan akte! De voorzitter 
heeft de wethouder dan ook uitgeno-
digd bij de eerstvolgende inzameling 
met de vrijwilligers mee te lopen. 
Wanneer die inzameling is, weet nie-
mand maar Astrantia hoopt van harte 
dat het oud ijzer tot die tijd voor de 
club wordt bewaard.

Normaal
Op de traditionele nieuwjaarsrecep-
tie worden normaal de jubilarissen 
in het zonnetje gezet en wordt de As-
trantia-award uitgereikt. Markante le-
den die de vereniging ontvallen zijn, 
krijgen normaal meer aandacht. Het 
bestuur hoopt in 2021 een mooi mo-
ment te kunnen vinden om daar als 
vereniging stil bij te staan. Want dat 
wil het bestuur niet op papier afdoen. 

Astrantia SV  

Wandelen en opruimen 
wie doet er mee?
Om zwerfvuil op te ruimen heb-
ben wij, Ria en Sjef, achter de kerk 
“geadopteerd”. Van de kerk tot de 
Rijksweg  en dan rechts langs het 
Achterbroek en de Gebrande Kamp. 
Gewapend met grijpstok, plastic zak 
en handschoenen want Tena Lady’s 
en volle luiers wil je niet met je blote 
handen aanpakken. Graag nodigen 
wij andere dorpelingen uit om ook 
een stuk Middelaar te adopteren. In 
onderling overleg kunnen we dan 

onze straten afbakenen.

Wij konden ons vuilnis kwijt in de 
openbare vuilnisbakken die er op ons 
gedeelte stonden. Mogelijk is dat op 
andere plaatsen minder gemakkelijk 
en het is ook niet de bedoeling dat 
dit voor eigen rekening gestort moet 
worden. Mogelijk kunnen we hierov-
er met de gemeente in overleg. 
Op ons stuk tot de Rijksweg langs de 
Siep haalden we de eerste keer 5 zak-

ken vol op! Maar nu is één keer in de 
14 dagen wandelend opruimen vol-
doende om de zaak schoon te houden.
Aangezien op dit moment heel veel 
mensen aan de wandel zijn, is het 
een mooie gelegenheid om het aan-
gename met het nuttige te verenigen.

Wij horen graag wie er mee gaan 
doen.
 
Ria en Sjef Pete Németh
Dorpsstraat 54A
NL 6587AZ Middelaar
Sjef 0653 1950 71; Ria 0620 033 926
jpetenemeth@chicostara.com


