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 AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten

05 Juli 2018
■ Bijeenkomst WONEN (14.00u)

07 Juli 2018
■ Zomerconcert muziekvereni-
   gingen

02 September 2018
■ BBQ PvdA

14 September 2018
■ V.I.B. Bloemenactie

15 t/m 17 September 2018
■ Kermis in Middelaar

18 September 2018
■ Start Dörpskamer

23 September 2018
■ Kamerconcert

26 September 2018
■ Buurtborrel Plasmolen

13 Oktober 2018
■ CD presentatie De Everlanders 

27 Oktober 2018
■ Wandeltocht Kiste Trui

04 November 2018
■ Muziekcafe Orkest Divers

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel 20.00u
■ 05 September 2018
■ 03 Oktober 2018
■ 07 November 2018
■ 12 December 2018
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DORPSKRANT
Middelaar & Plasmolen

Nieuwe Koningen bij 
St. Sebastianus gilde 

Op 2e Pinksterdag jl. werd het jaar-
lijkse koning/in-schieten gehouden 
op het schuttersterrein De Kolk van 
“Gilde Sint Sebastianus” waar John 
Peters-Sengers zich tot de nieuwe ko-
ning van het gilde heeft geschoten. 
Ook heeft Tim Kuijltjes zich tot 
jeugdkoning van het gilde geschoten.
Het werd een  bijzonder moment bij 
het aftreden van Koningin Tiny Smits.
Zij werd door haar recente huwelijk 
met Keizer Herman Smits opgeno-
men als Keizerin.
Onder het toeziend oog van velen 
heeft John Peters-Sengers met het 
148e  schot op de vogel en het  37e 
schot op de romp zich tot Koning 
2018 geschoten. John was in 1999 
ook koning bij het St. Sebastianus 
gilde. John en zijn vriendin Alina vor-
men het nieuwe Koningspaar.

De uitdaging van dit koning/in-schie-
ten ging tussen gildezusters Lenet-
te Smits, Willemien Toonen en gil-
debroeders Sjaak Gossens en John 
Peters-Sengers. John wist de titel in 
deze zeer spannende strijd te winnen.
Bij het prijsschieten op de vogelon-

derdelen werd de kop door Tim Ku-
jltjes bij het 32ste schot naar beneden 
geschoten. 
De linker vleugel door Lenette Smits 
bij het 59ste schot. 
De rechter vleugel door Sjaak Gos-
sens bij het 80ste schot. 
De staart door Wiel Wienhofen bij het 
111ste schot.
Tim Kuijltjes heeft op de Koningsvo-
gel voor de jeugd, bij het 18ste schot 
op de romp, zich tot jeugdkoning 
2018 geschoten. Tim was in 2016 ook 
al jeugdkoning bij het St. Sebastianus 
gilde.

Ook het publiek kon deelnemen aan 
een schietactiviteit met de buks, het 
zogenaamde lepelschieten, waarmee 
mooie vleesprijzen werden gewon-
nen. 

Om 18.30 werden John  en Tim ge-
installeerd tot koning en jeugdkoning 
2018. Aansluitend was er een receptie 
waarbij de gildeleden, het publiek en 
de gildeverenigingen uit de regio het 
koningspaar en de jeugdkoning kon-
den feliciteren.

Deze zonnige Pinkstermiddag werd 
opgeluisterd door “Blaaskapel de 
Everlanders”. Voor de kinderen was 
er een springkussen en zij konden 
prachtig geschminkt worden.
Het was weer een sportieve en ge-
slaagde middag voor het St. Sebasti-
anus gilde.



Marieke
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Flarden
In de dorpen om ons heen wordt 
ge-Viking-rund, dorps-ontbeten en 
gezamenlijk de laatste asperge op-
geslobberd, in Middelaar wordt 
vooral gefietst. Fietsers beschouwen 
de weg door ons dorp als een ideaal 
onderdeel van hun wekelijkse ronde.  
Op een zondag in het hoogseizoen 
kun je je de hele dag vermaken in 
een luie stoel op de stoep, onzicht-
baar achter de wilde wingerd. Niet 
dat naar die fietsers gluren zo in-
teressant is, het gaat om de flarden 
gesprek die je opvangt. Akoestisch 
gezien heef onze stoep een apart 
duidelijke ontvangst. Had mijn au-
toradio er maar een fractie van, dan 
zou het rijden een stuk aangenamer 
zijn. Maar dat terzijde. Vroeg in de 
ochtend komen de wielrenners voor-
bij. Van de eenlingen die in een roef 
weer weg zijn, hoor je alleen de ban-
den zoeven. In de groepen worden 
vaste seinen doorgegeven en kan het 
dus gebeuren dat je acht keer achter 
elkaar “tegenligger” hoort roepen. 
Maar je vangt ook losse woorden 
op: “skibroek”, “bosbrand”, “pro-
motieplaats”. Wielrenners moeten 
hard en duidelijk praten om elkaar 
te kunnen verstaan. Vanaf een uur 
of elf wordt het luistervinken uit-
dagender. Gezinnen passeren: “… 
heeft oma niet helemaal ge…”. 
(Echt?)paren komen voorbij: “… 
zeker niet meer van de verzekering 
terugge…”. Van die stellen, waarbij 
de twee mannen voorop fietsen (“… 
dat hoop ik toch niet voor hem…”) 
en de twee vrouwen er maar niet 
in slagen de achterstand in te lo-
pen die ze hebben opgelopen bij het 
oversteken van de Rijksweg (“… ik 
hoop het voor haar…”). Opvallend 
vaak hoor je “… Middelaar, dit is 
dus Middelaar…”. Dan weet je dat 
het plaatsnaambord aan de Voordijk 
bewust is waargenomen. Maar over 
die andere flarden kun je naar har-
tenlust fantaseren. Wat is voor haar 
te hopen maar voor hem niet? En 
die verzekering? Eén ding is zeker: 
op de fiets ben je verzekerd van een 
goed gesprek.

Dörpskamer
De Dörpskamer is woensdag 18 juli 
de laatste keer open voor de zomerva-
kantie. Dan zijn we dicht tot woens-
dag 22 augustus.

Vanaf dinsdag 18 september zijn we 3 
keer in de week open: 
- dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
- woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
- donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
Het is de bedoeling dat de donderda-
gen wat meer structuur krijgen. Meer 
hierover in de volgende Dorpskrant.

Op 15 mei heeft Geert Theunissen 
verteld over het voetveer, het pontje 
dat ooit over de Maas van Middelaar 
naar St Agatha voer. Het was een in-
teressante lezing, waarbij veel oude 
herinneringen weer bovenkwamen. 

Heeft u ideeën voor een activiteit of 
heeft u een vraag, kom er gerust mee.
Graag zien we u in het nieuwe sei-
zoen weer in onze Dörpskamer, hoe 
meer zielen, hoe meer gezelligheid.

Voor nu wensen we u een goede zo-
mer!

Namens de Dörpskamer
Thea Theunissen
06-30353497
Thea-theunissen@ziggo.nl

De organisatie voor de kermis van 
2018 is voor het gilde St. Sebastianus 
al weer een tijdje geleden gestart.

Na overleg met de  medeorganisa-
toren van de kermissen van 2016 en 
2017 hebben zij besloten de kermis 
van dit jaar niet mee te organiseren. 
We bedanken Janko Horsten, Frank 
Jans en Eric Kokkelkoren, de  me-
deorganisatoren van de afgelopen 
twee jaar voor hun inzet voor onze 
Middelaarse dorpskermis.

Het Gilde St. Sebastianus zal dit 
jaar voor de gehele organisatie zorg 
dragen, zowel voor de kermis in de 
danstent bij MFC De Koppel en op 
het terras, als voor de kermisattrac-
ties.

Kermis 2018
De kermis in Middelaar is op 15, 16 
en 17 september 2018. 

Het programma is als volgt:
Zaterdag 15 september  20.00 uur 
Live muziek in de tent met De Origi-
nal Siebentaler
    
Zondag 16 september 10.30 uur 
Concert met Fanfare St. Caecilia en 
Amicitia.

Zondag 16 september 13.30 uur 
Kermis attracties geopend met o.a. 
grootmoeders snoepkraam. 
Tent en terras geopend opgeluisterd 
met muziek.

Maandag 17 september 15.00 uur  
Matinee  met live muziek.

We verheugen ons op een gezellige 
Middelaarse kermis voor jong en oud.

De organisatie namens het Gilde St. 
Sebastianus is in handen van:
Gerry van Duijnhoven
Sjaak Gossens
Geert Smits
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De eerste Middelaarse Goed Doelen 
Week zit erop. Voor de fanfare stond 
het Prins Bernard Cultuurfonds op de 
lijst, ook wel bekend als het Anjer-
fonds. De fanfare wil alle dorpsgeno-
ten bedanken voor het aankruisen van 
het betreffende vakje en het doneren 
van de bijdrage. 

Het is bijna vakantie. Ook muziekver-
enigingen gaan met zomerreces. Net 
als tijdens de laatste lessen op school, 
gaat ook de fanfare ‘iets leuks’ doen 
op de laatste repetitie. En net als op 
school gaan we dan ‘naar buiten’. Sa-
men met andere muziekverenigingen 
die in het MFC repeteren, wordt het 
seizoen op zaterdag 7 juli afgesloten 
op het grasveld voor de Koppel. 

De fanfare begint deze openbare re-
petitie rond 20.00 uur met vlotte zo-
merse muziek, Allegria verzorgt het 
tweede deel en Divers sluit de avond 
af. Net als in vroegere tijden bij de 
midzomerconcerten staat de kiosk er 
en is er een barbecue. Tenzij het echt 
slecht weer is, dan vinden de optre-
dens in de Koppel plaats.

Verder wordt er ijverig aan de activi-
teitenkalender gewerkt. Het is voor 
een klein dorp met zoveel verenigin-
gen erg handig dat de verenigingsac-
tiviteiten op elkaar afgestemd zijn en 
op een centrale plek verzameld zijn. 
De activiteitenkalender is daarvoor 
een goed platform. Daarom het ver-
zoek om alles wat voor het dorp rele-
vant geacht wordt door te geven aan 

fanfare@fanfaremiddelaar.nl .

Na de zomerstop gaat de fanfare weer 
repeteren op de vaste maandagavond, 
te beginnen op 20 augustus. 
Op 16 september wordt het traditio-
nele kermisconcert verzorgd, samen 
met muziekvereniging Amicitia uit 
Langenboom.

Fanfare St. Caecilia is opgericht in 
1919. Dat betekent dat zij in 2019 
honderd jaar bestaat. De feestelijkhe-
den rond dit jubileum staan gepland 
op 15 en 22 juni 2019. Noteert u dat 
alvast in uw agenda? En als u een 
blaasinstrument bespeelt, of een sla-
ginstrument, doet u dan mee? Ja? Bel 
het secretariaat: 0622980265!

Het seizoen 2018-2019 wordt voor 
de kamermuziekconcerten in de kerk 
van Mook het beste tot nu toe. Maar 
liefst zeven concerten worden in het 
seizoen 2018-2019 gegeven. Een 
reeks van nationale en internationale 
jonge, veelbelovende musici treedt 
aan. 

Het programma kenmerkt zich door 
een verscheidenheid aan soorten. Er 
is zang met piano, strijkkwartetten, 
piano met klarinet, gitaren, saxofoons 

Kamermuziekconcerten
en een trio van piano met twee strij-
kers. Zo treedt het BEHN Quartet, 
de winnaars van het Orlando-festi-
val 2017, op en het Duo Ebano, de 
winnaars van het Storioni-festival 
in 2017. Met het RUSQUARTET is 
volgens kenners de absolute wereld-
top in huis, uiteraard diverse prijzen 
gewonnen hebbend. Ook de andere 
ensembles en duo’s, als groep of als 
individu daarbinnen hebben ondanks 
dat ze jong zijn, al hun sporen ver-
diend. 

Misschien bent u nieuwsgierig naar 
meer informatie.  Alle informatie 
staat uitgebreid op: kamermuziek-
mookenmiddelaar.nl

Kaartjes zijn al te koop, maar het meest 
interessant is natuurlijk de 7-concer-
tenkaart. Voor €90 is die tot en met 23 
september te koop. Dat levert u een 
besparing op van maar liefst €29 ten 
opzichte van alle kaartjes los kopen 
online. Mocht u onverhoopt een keer 
niet kunnen, geen nood, dan geeft u 
ze een keer aan iemand anders. 

Nieuws fanfare St. Caecilia
door Marieke Lemmen

Op 10 juni hebben we een geslaag-
de plantenmarkt gehad. We stonden 
voor de Koppel in een prachtige tent 
die er al stond voor de Middelaardag, 
en het was een erg gezellige dag, von-
den wij. Dat was natuurlijk mede te 
danken aan iedereen die taarten ge-
bakken heeft of op een andere manier 
heeft geholpen. Dank aan allen die 
zich aangesproken voelen. Als we na-
men gaan noemen, vergeten we vast 
iemand, maar wel willen we speciaal 
Plus Wim Voet bedanken dat ze ook 
twee taarten gesponsord hebben.
De opbrengst was goed, zodat we 
weer een poosje het onderhoud van 
de Vlinderwei kunnen bekostigen.

Op zondag 8 juli om 14.00 uur wil-
len we op de Vlinderwei een excursie 
houden, om te laten zien wat er zoal 
vliegt een bloeit op de Vlinderwei. 
Laten we hopen op mooi weer, zodat 
er ook veel vlinders vliegen. Hopelijk 
tot dan.

Bernadette, Dinie, Diny, Eric, Hans, 
Ian en Petra

Vlinderwei
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Loterij Astrantia
Hieronder vindt u nogmaals de uitsla-
gen van de jubileumloterij vermeld. 
(ook te vinden op website en face-
book pagina van Astrantia SV)
Heeft u prijs, neem dan contact met 
ons op via 90jaarastrantia@gmail.
com of 06-11322425.

Rest ons niets anders dan u alleen een 
hele fijne zomer te wensen, en hope-
lijk tot weerziens!

- Cadeaubon De Pannekoekenbakker 
lotnr. 119
- Cadeaubon De Loopplank   
lotnr. 664, 640
- Verzorgingspakket Haarmode Jac-
queline&Mariëlle  
lotnr. 234, 104

Ontdekkingen op een tankstation
In de cadeauwinkel van garagebedrijf 
van den Berg in Plasmolen kun je te-
recht voor een aardigheidje voor een 
verjaardag maar ook voor streekpro-
ducten. Naast meelmengsels gema-

len door de Bovenste Plasmolen is 
daar bijvoorbeeld ook een bijzonder 
smakelijke kruidenboter verkrijgbaar. 
Tijd dus om op zoek te gaan naar de 
oorsprong van dit Plasmolense pro-
duct. Per slot van rekening zit er ach-
ter elk streekproduct een verhaal. 

De zoektocht leidt naar Pris van Ber-
gen. Pris was meer dan twintig jaar 
lang eigenaar van restaurant ’t Koes-
keshuus. Daar serveerde zij als entree 

knapperig stokbrood met een knof-
look-kruidenboter die in de hele om-
trek geroemd werd als ‘de lekkerste 
van de streek’. Ruim vier jaar geleden 
verkocht Pris ’t Koeskeshuus maar 
van de knoflook-kruidenboter heeft 
ze nooit afscheid kunnen nemen, 
daarvoor was hij té lekker: ’n vleugje 
vakantie, ’n tikkeltje feestelijk en de 
smaak van zorgeloos genieten. Ze is 
hem weer gaan maken en verspreidt 
de kruidenboter onder de naam Kruid 
& Knof op kleine schaal als streek-
product. 

Kruid en Knof was tot nu toe ver-
krijgbaar via restaurant het Zuiden en 
restaurant de Plasmolense Hof. Maar 
nu dus ook bij tankstation van den 
Berg. Toen dit in een artikel afgelo-
pen juni in weekblad VIA Mook en 
Middelaar stond, kreeg Pris plots een 
telefoontje. Of ze nieuwe voorraad 
kon komen brengen. Ze heeft er nog 
schik van. Ambachtelijke kruidenbo-
ter, huisgemaakt in Plasmolen. Een 
product om trots op te zijn. Dat kun-
nen de bezoekers van de BuurtBorrel 
Plasmolen in mei en ook de bezoekers 
van het Milsbeekse aspergefeest in 

juni beamen. Zij werden op een vers 
stuk stokbrood met de Plasmolense 
Kruid en Knof getrakteerd en waren 
blij verrast door de heerlijke smaak.

En Pris? Die heeft nog een droom. 
Arnhemse meisjes, Limburgse vlaai, 
Deventer koek. Die namen zijn een 
begrip. Het zou mooi zijn als de Plas-
molense kruidenboter Kruid en Knof 
aan dat rijtje wordt toegevoegd. Het 
zou zomaar kunnen. Het recept geeft 
ze in ieder geval niet prijs!

- Cadeaubon ’t Töpke    
lotnr. 93, 633
- APK  Garage Frans van Duijnhoven
lotnr. 287, 619, 51
- Cadeaubon Het Hof   
lotnr. 196
- Cadeaubon Mobiele Catering Ser-
vice Ruud Heijligers 
lotnr. 136, 537
- Cadeaubon De Boei   
lotnr. 524, 462, 309, 613, 559
- Q4life Gymball – Piet Siebers  
lotnr. 453

Leergeld 
Stichting Leergeld De Stuwwal zorgt 
ervoor dat kinderen van 4 tot 18 jaar 
uit gezinnen met minimale financiële 
middelen tot 120% van de bijstand-
snorm (alleenstaand € 1.190,-. en  
gehuwd/samenwonend €1700) mee 
kunnen doen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Men werkt hier-
voor samen met het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur Limburg.

Stichting Leergeld geeft geen geld 
aan de ouders, maar betaalt recht-
streeks aan een school, vereniging of 
winkelier. O.a. voor schoolspullen, 
ouderbijdrage, schoolreis, laptop of 
iPad, tweedehands fiets, sportvereni-
ging, muziekles, dansles, zwemles, 
e.d.

Ouders kunnen zelf een aanvraag in-
dienen op www.leergeld.nl/destuw-
wal . Binnen 2 weken neemt de in-
termediair contact op en maakt een 
afspraak voor een huisbezoek.
Blijkt uit het intakegesprek dat een 
ouder in aanmerking komt voor hulp, 
dan kan hij/zij aangeven waarvoor de 
ondersteuning gewenst wordt.

Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.leergeld.nl/destuwwal 

Leergeld gaat ervan uit dat alle 
kinderen mee mogen doen, want nú 
meedoen is straks meetellen!
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Het weekend van 25 en 26 mei was 
het zover. Het jubileumweekend van 
Astrantia SV.
Een afsluiting van een seizoen met dit 
keer een speciaal tintje, er mochten 
immers 90 jaren gevierd worden.

Met een 6-kamp voor de jeugd, 10-
kamp voor de volwassenen, een fee-
stavond in de tent met coverband Re-
Mixx uit Gennep, een reünie-ontbijt 
voor leden en oud-leden, en daarnaast 
uiteraard de nodige sportwedstrijden 
aan zowel korf- als voetbalzijde was 
er genoeg te beleven voor iedereen. 

Een serenade van fanfare St. Caecilia 
en bezoek van burgemeester Willem 
Gradisen en oud-speler Joshua Smits, 
waarbij aan laatstgenoemde een heus 
Astrantia-tenue voor in de archiefkast 
van deze top keeper uitgereikt werd, 
maakten het reünie-ontbijt compleet. 
Aan allen ook via deze weg nogmaals 
dank voor jullie komst!

Al met al een geslaagd weekend om 
op terug te kijken dus. En waarmee 
we de komende 10 jaar tegemoet 
gaan om het dan -met een 100-jarig 
bestaan- hopelijk nog eens extra goed 
over te doen.

Astrantia SV dankt haar sponsoren, 
helpers, leden, maar ook overige 
dorpsgenoten, want gezamenlijk heb-
ben we er een zeer geslaagd weekend 
van kunnen maken!
We waren uiteraard al trots op onze 

club, in een weekend als dit wordt dit 
nogmaals benadrukt. Waar een kleine 
club groot in kan zijn.  Al 90 jaar hou-
den we met z’n allen de geel-zwarte 
kleuren in stand. Op naar nog meer 
van deze jaren!

De eerstvolgende activiteit die ge-
pland staat op onze agenda is uiter-
aard de Nijmeegse Vierdaagse (17-
18-19-20 juli a.s.) met daaropvolgend 
het prestigieuze Hertog Jan toernooi 
(voetbal) dat gespeeld zal worden op 

zondag 19 augustus.

Een fijne vakantie en sportieve groet,

Bestuur Astrantia SV

Astrantia heeft gevierd!

Martel cup 2018

Op 23 juni vond de jaarlijkse Martelcup weer plaats. Na een gezellig en spor-
tief toernooi, pakte MVV (Merlet Voetbal Vereniging) de winst. 
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BuurtBorrel Plasmolen
Ontmoeten en omzien naar elkaar

6.

In mei was het thema: 
duurzaamheid.

Echtpaar Theo en Els van Brunschot, 
buurtgenoten uit Plasmolen, veran-
deren hun levensstijl. Daar vertelde 
Theo over en Els vulde hem enthou-
siast aan. Drie jaar hebben zij voor 
deze verandering uitgetrokken. Met 
zichtbaar plezier investeren zij in 
voorzieningen die hun leven duurza-
mer maken en milieu en natuur min-
der belasten. Januari jl. zijn ze gestart. 
Theo: ‘Onze bijdrage is minuscuul, 
maar het voelt goed om er actief mee 
bezig te zijn.’
Els: ‘Ja, het is leuk. We maken er een 
sport van.’

Theo en Els kennen ondertussen 18 
(!) manieren om vuil te scheiden. 
Telen zelf groenten, fruit en kruiden.
‘Hoe doen jullie dat dan!?’
Vangen in vier grote tonnen regenwa-
ter op.
‘Wat doen jullie daar dan mee?’

Eten geen vlees meer.
‘Wat eten jullie dan?’
2 auto’s. Nu nog een. Afwasmachine 
de deur uit. Verwarming graadje la-
ger.
‘Hoe bevalt dat!?’
Oude, zo op het eerste gezicht nog 
puntgave koelkast eruit.
Andere bank. 
‘Waarom?’
Hun verhaal lokte veel vragen uit. 
En we merkten dat bij meer buurtge-
noten duurzaamheid  bewust op de 
agenda staat. Volgend jaar mei vertel-
len ze weer over de stand van zaken 
en wie weet zijn er dan ook anderen 
die over dit onderwerp hun kennis en 
ervaringen willen delen.

In de praktijk blijkt dat tijdens de zo-
mermaanden minder behoefte is aan 
BuurtBorrel Plasmolen. Er zijn dan 
in beide dorpen tal van andere activi-
teiten waar je elkaar kunt ontmoeten. 
Maar natuurlijk bent u ook zonder 
BuurtBorrel altijd van harte welkom 
in restaurant De Plasmolense Hof.
De laatste woensdag in september is 
de volgende. 

Hebt u ook een leuk of interessant 
verhaal te vertellen? Meld u dan! Per-
soonlijk of via gerie@schrijverij-ge-
rie.nl.

Hartelijke groet en tot ziens in sep-
tember,
Gerie van der Land-Zijderveld
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‘De tuin van onze Henk, die is zó 
mooi. Echt prachtig!’
Marjan Verbruggen uit Middelaar is 
trots op de tuin van haar broer Henk.
‘Onze Henk,’ woont naast haar. Zij op 
Dorpsstraat nummer 42, Henk op 40, 
tegenover de kerk.

De tuin van Henk ligt wat verscholen. 
Als je erlangs wandelt, dan zie je niet 
wat voor sprookje in de achter- en zij-
tuin verborgen ligt.

Vanwege drukke werkzaamheden 
was zijn tuin eerst een bostuin, maar 
na een vakantie, samen met zijn 
vrouw in 1999, naar Frankrijk veran-

derde dat…  Ze werden verliefd op 
de kleuren, de kastelen en het prach-
tige landschap van de Dordogne. “Dit 
thuis…” Henk ging aan de slag! Hun 
Franse droom werd steeds meer wer-
kelijkheid. 
Ik heb de tuin gezien. Inderdaad, Ma-
rianne heeft gelijk. ‘Echt práchtig!’ 
Eigenhandig door Henk aangelegd, 
gebouwd en dagelijks met liefde on-
derhouden. U kunt meegenieten. 
Kijk maar eens op www.verbruggen-
tuin.jimdo.com. Erg de moeite waard. 
Een geniettuin. Tuin om trots op te 
zijn.

Tekst: Gerie van der Land-Zijderveld.

Méditerranée in Middelaar

Foto: Henk Verbruggen

7.

Orkest Divers jubileert!!!
Orkest Divers viert dit jaar haar 10 
jarig jubileum.
Er is gekozen om dit jaar op twee 
momenten aandacht te schenken aan 
dit heuglijke feit. Op zaterdag 25 au-
gustus een concert in de muziekkiosk 
op het Munsterplein in Roermond en 
op zondagmiddag 4 november een 
jubileumpresentatie in De Koppel in 
Middelaar.

Orkest Divers op naar Remunj
Op zaterdag 25 augustus maakt or-
kest Divers er een leuke muzikale dag 
van.

’s Morgens vertrek per bus naar Roer-
mond naar het centrum van de stad, 
naar het beroemde Munsterplein, 

naast de Munsterkerk. Gezellig kof-
fie met Limburgse vlaai. Op dit plein 
staat de bekende muziekkiosk, waar 
Orkest Divers een jubileumconcert 
gaat geven.

Het orkest is al maanden aan het repe-
teren om daar een goed programma te 
presenteren. De muzikanten verheu-
gen zich er zeer op, temeer omdat dit 
optreden en het verdere dagprogram-
ma ook bedoeld is als jubileumvie-
ring voor de leden van het orkest en 
hun partners. 

Maar er kan meer op deze heuglijke 
dag. Er zullen ongetwijfeld, fans, be-
langstellenden zijn die dit evenement 
mee willen maken. Hoe leuk is het 

niet om met veel goede bekenden, de 
terrasjes op het Munsterplein te vul-
len met eigen publiek. Samen in het 
Remunjse. 

In de gecharterde bus zijn nog een 
aantal zitplaatsen vrij, welke we 
graag beschikbaar stellen voor be-
langstellenden. Kosten:  € 5.00 p.p.
Zij die het leuk vinden om deze bij-
zondere dag te willen beleven en de 
reis met ons per bus mee te maken, 
kunnen zich opgeven bij:
Ans Hubers: 
Kopseweg 15a, 6587 AR, Middelaar 
Telefoon: 06-13 29 82 57,  of via het 
mailadres: ans_hubers@hotmail.com

Zaterdag 25 augustus, in de muziek-
kiosk op het Munsterplein in het cen-
trum van Roermond, waar we spelen 
van 13.00 tot 16.00 uur.
De presentatie is in handen van onze 
vaste presentator: Wim Wijnhofen.

Samen gezellig in Remunj
Samen het gevoel van “Middelar, ‘n 
dörp um lief te hèbbe”

Namens Orkest Divers
Henk Verheijen en Piet Beuming
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Welkomtas
Na een lange aanloop, waarin we veel 
mensen hebben gevraagd of ze hun 
steentje wilden bijdragen, hebben we 
de eerste welkomtassen uitgereikt. 

Het is een linnen tas geworden met 
foto’s van Middelaar en Plasmolen 
erop. In deze tas zit allerlei soort in-
formatie en spulletjes. We zijn blij 
verrast met vele spontane ideeën van 
mensen. Daardoor is het echt de Wel-
kom-tas geworden zoals we die voor 
ogen hadden.  
De tas is persoonlijk door ons uit-
gereikt aan zowel de Familie de Ja-
ger-Pronk als de familie van Rooij-
en-Korman op de Elzenstraat. We 
zijn daar hartelijk ontvangen, het was 
erg gezellig.

En niet alleen zoals wij hem voor 
ogen hadden, maar ook hoe Gertrud 
het zag. Gertrud  maakte deel uit van 
het welkomstcomité en had een uit-
gesproken mening hoe je iemand een 
warm welkom kunt geven. We vinden 
het heel erg haar nu te moeten missen.  
Haar ideeën  zullen we mee blijven 
nemen in hoe we verder gaan met de 
uitreiking van welkomstassen. Ger-
trud  bedankt!

Van de gemeente Mook en Middelaar 
hebben we een vonkje mogen ontvan-
gen, zodat de eerste kosten betaald 
konden worden. 

De gemeente mag ons in verband met 
de privacy geen adressen van nieuwe 
bewoners doorgeven. Daarom vragen 
we hierbij dan ook aan iedereen om 
één van ons te benaderen als er nieu-
we bewoners bij je in de straat komen 
wonen zodat we niemand overslaan.

Mary Wattimena (06-12113050), 
Wilmie Wijers(06-43298125), Mieke 
Goossens (024-6962302) en Moon 
Siebers (06-27484878)

Wonen in Middelaar
Op donderdag 5 juli is er een infor-
mele bijeenkomst in het MFC over 
WONEN, aanvang 14.00 uur.

Aanleiding:
Naar aanleiding van het Dorps Ont-
wikkel Plan is een werkgroep ge-
vormd met als doel te onderzoeken op 
welke wijze voor senioren en starters 
geschikte huisvesting gerealiseerd 
kan worden. 

Wat staat er op het programma:
We willen met geïnteresseerden in 
gesprek:
• Brainstormen over de plannen.
• Inventariseren van wensen.
• Waar lopen we tegenaan, waar moe-
ten we rekening mee houden?
• Welke ideeën hebben de mogelijke 

kopers?
• Bekijken van mogelijke indelingen.
• Inventariseren van welke informatie 
er nog gegeven zou moeten worden 
door anderen (bv. makelaar, banken, 
notarissen, etc.).
 
Voor wie is de bijeenkomst bedoeld:
Voor iedere inwoner van Middelaar 
of Plasmolen die plannen heeft, die 

interesse heeft, die ideeën heeft. In-
dien u in uw kenniskring ook nog 
geïnteresseerden kent, nodig hen dan 
namens de werkgroep ook uit voor 
deze bijeenkomst.

Mede namens de werkgroep,
Sjaak Hendriks, voorzitter dorpsraad 
Middelaar en Plasmolen.


