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AGENDA dorpsactiviteiten

05-11 November 2018
■ Klompenactie Sinterklaas

12, 13, 14 November 2018
■ Kledinginzamelactie

17, 18 November 2018
■ Prins en JeugdPrinsenBal

25 November 2018
■ Intocht Sinterklaas

27 November 2018
■ Werkgroep Wandelnetwerk

28 November 2018
■ Bijeenkomst Wonen Middelaar

22 December 2018
■ lichtjesoptocht

15, 16, 22 Juni 2019
■ Fanfare 100-jarig Jubileum

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel 20.00u
■ 12 December 2018
■ 09 Januari 2019
■ 06 Februari 2019
■ 13 Maart 2019
■ 03 April 2019

1.

DORPSKRANT
Middelaar & Plasmolen

NAP-paal onthuld

Op vrijdag 21 september is de NAP-
paal aan de Huissestraat met enig ce-
remonieel officieel onthuld.

De onthulling van de paal is een spe-
ciaal moment voor Wim Gerrits van 
den Ende die bij de gemeente Mook 
en Middelaar werkte en in november 
met pensioen gaat.

Zo’n anderhalf jaar geleden is de 
oude paal afgerot en verdwenen. Op 
enig moment miste Eef Bus de paal 
bij zijn dagelijkse gang langs de weg 
naar zijn huis. Wim Gerrits van den 
Ende hoorde daarvan op de informa-
tieavond over de Gèèstendiek! Hij  
heeft eens op de gemeentewerf rond-
gekeken. Hij vond het plaatje dat de 
NAP-hoogte aangaf en heeft er ver-

volgens een project van gemaakt. Hij 
heeft een nieuwe paal gemaakt. An-
derhalve meter langer dan de oude. 
Het plaatje zit er weer op. De paal is 
nu ook hoog genoeg wanneer de dijk 
verhoogd wordt, iets dat mogelijk in 
de toekomst gaat gebeuren.

Op de oude paal kon je overigens ook 
aflezen wanneer de Gèèstendiek be-
gon te lopen. Misschien dat die infor-
matie er weer op komt maar dan is het 
toch meer om nostalgische redenen.
 
Na enig uitstel heeft Wim de paal nu 
dan toch onthuld, de paal die hij tij-
dens zijn arbeidzame leven bij de ge-
meente geadopteerd heeft en die hij 
ongetwijfeld in de gaten zal houden 
en tegen verval en verwaarlozing zal 
beschermen.

Hoe gezellig weer onze kermis
We hebben gezien dat iedereen de 
kermis op zijn eigen manier beleeft.

Jeugd op de disco die door het ritme 
van de muziek meegenomen wordt 
op de vloer of op het podium.Volwas-
sen dorpsgenoten die zenuwachtig de 
snelheid van reageren opvoeren bij de 
gezellige, hoofdbrekende dorpsquiz.

De Siebentaler die een gezellige me-
nigte meeneemt op hun enthousiaste
mooie klanken.

Een kopje koffie drinken samen met 
familie, vrienden en dorpsgenoten
luisterend naar een concert van onze 
fanfare en een gast muziekgezel-
schap.

Een kleine maar zeker een gezellige 
kinderkermis waar grote en kleine 
mensen kunnen genieten van bij-
zondere attracties. Een drankje voor 
groot en klein in de tent. Een ouder-
wets snoepje van oma of een frietje 
van Ruudje.

Een matinee met live muziek en veel 
dansplezier op “golden oldies” en 
hedendaagse muziek.
Hieromheen veel oudere maar ook 
zeker jonge vrijwilligers die iedereen
in het dorp een warm kermisgevoel 
willen geven.
Die beleving en dat fijne gevoel van 
de Middelaarse kermis is zeker ge-
slaagd.

Bedankt iedereen voor de kermis 
2018.



Marieke
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Buxus
Ooit gehoord van een buxusfile? 
Nee? Dat is helemaal niet zo gek 
want het is ook een vrij jong ver-
schijnsel. Het is de rij auto’s met 
aanhangers die geduldig voor de 
gemeentelijke stortplaats staat te 
wachten tot de lading dode buxus 
gelost kan worden. De buxus was 
een geliefde tuinplant. Totdat de 
buxusmot een jaar of tien geleden 
via verpakkingshout van natuur-
steen uit Azië Europa binnenkwam 
en zich tegoed begon te doen aan 
het alom tegenwoordige plantje. En 
ineens zag je afgelopen zomer tries-
te tuinen met grijze, kaalgevreten 
heggen.  
De buxusrups is een zeer hongeri-
ge rups en zoals het een goed rups-
je-nooit-genoeg betaamt, eet hij (of 
zij?) zich een week lang door heel 
veel buxusblaadjes heen om dan 
een huisje voor zichzelf te bouwen 
dat cocon genoemd wordt en in 
het maanlicht te veranderen in een 
vlinder. De buxusmot. Ik moet zeg-
gen dat het even duurde voordat ik 
het doorhad. Tegen de muur bij de 
achterdeur zaten witte vlindertjes 
met zwarte randen. Dit was dus 
de buxusmot. Niet echt een won-
derschone vlinder maar toch best 
een mooi motje. Het blijft treurig 
voor bezitters van modeltuinen met 
buxusvakken maar wij kunnen ons 
een leven zonder buxus heel goed 
voorstellen. We zullen wel even na 
moeten denken welk takje we nu met 
Palmpasen laten zegenen en achter 
het kruisbeeld steken. Maar daar 
komen we ook wel weer uit. Het 
schijnt overigens dat de dorre strui-
ken gewoon weer groen uitslaan. 
Vertel het maar niet verder! Wat u 
vooral wél verder moet vertellen is 
dat ze bij Astrantia weer plaatjes 
aan het verzamelen zijn. Ik heb van 
de week de eerste zakjes gescoord: 
één keer scheuren en al bijna de hele 
familie Luisman compleet! Je moet 
er wel boodschappen voor doen. Bij 
de PLUS in Mook. Maar dat is geen 
straf dus het wachten is op een ver-
zamelalbumfile.

Goed nieuws! 
Steeds meer mensen weten de Dörps-
kamer te vinden. Daar zijn wij blij 
om!

Anderhalf jaar geleden werd de 
Dörpskamer geopend. Zo leuk: het is 
een succes! En dat moet het blijven, 
want we merken dat het in een be-
hoefte voorziet. Denk nu niet meteen: 
‘Dat is toch niets voor mij,’ want dat 
is het misschien wel. Gun uzelf eens 
dat uitje! En vraag dan meteen uw 
buurman of buurvrouw mee. Leeftijd 
doet er niet toe. Openingstijden: 
Dinsdag van 14.00 uur - 16.00 uur, 
Woensdag van 10.00 uur - 12.00 uur, 
Donderdag van 14.00 uur - 16.00 uur.

De Koppel is een fijne laagdrempe-
lige plek om elkaar te ontmoeten. U 
hebt vast in de krant gelezen dat er 
een nieuwe uitbater is.  Koen of Ka-
rin staan nu achter de bar en vinden 
het ook leuk als u komt. Graag ser-
veren zij u een consumptie die met 
ingang van 1 november twee euro is 
voor thee, koffie en fris en twee euro 
en vijftig cent voor wijn en bier. Deze 
prijzen worden ook in de Dörpskamer 
aangehouden.
De Dörpskamer. Drie keer in de week 
een plek voor een praatje, om ‘er 
even te zijn’, of om actief aan de slag 
te gaan. En soms is er een spreker met 
een mooi verhaal.

De Dörpskamer, voor jong en oud, 
voor vrouwen en ook voor mannen, 
maar die zijn veelal in de minderheid, 
terwijl er in onze beide dorpen toch 
genoeg zijn! Dus hierbij een oproep: 
Kom mannen! Kom ook eens een kop 
koffie drinken of een pilsje pakken, 
een potje biljarten of gezellig kaarten. 
Of misschien hebt u een mooi verhaal 
om te delen? 
Ondertussen is er op dinsdagmiddag  

wel een mannenkaartclub. Een fa-
natieke! En nu is het zo dat er vrou-
wen zijn die ook willen kaarten op 
dinsdagmiddag. Maar daarvoor zijn 
er nog niet genoeg kaartsters. Dus 
dames, kunt u kaarten? Kom en doe 
mee op dinsdagmiddag. Maar er zijn 
ook andere spellen. Wat dacht u van 
een sjoelcompetitie? Of een span-
nend potje rummikub? Puzzelen enz. 
kan ook. Of een goed gesprek.

Activiteiten:
8 november een extra activiteit. We 
gaan kaarten maken onder de be-
zielende leiding van Dora en Annie. 
Voor 7 november kunt u zich opge-
ven bij Petra Zwartjes 024-6963481 
of mailen naar zwartjespetra@gmail.
com. De kosten zijn €2,00.
15 november - Presentatie. Geert 
Theunissen vertelt over de Kop en de 
voormalige pannenfabriek.
22 november - computerhulp ook 
voor laptop, iPad, tablet, telefoon, Bi-
blioplus, en www.maasburen.nl 
29 november - Sinterklaasmiddag. 
Samen met de kinderen pepernoten 
bakken en kleuren.
6 december hand- en verstelwerk. 
Gezellig samen nieuwe technieken 
uitproberen.
13 december oud foto- en filmmateri-
aal bekijken van activiteiten en festi-
viteiten in onze dorpen.
20 december kerststukje maken en 
voor iedereen (ook de heren) een ge-
zellige afsluiting van 2018.     
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw is de 
Dörpskamer niet geopend. Dinsdag 2 
januari 2019 weer wel!
Wij zien u graag in de Dörpskamer. 
En als u een leuk idee hebt om het 
nog leuker te maken? Dat horen wij 
graag!

Wist u trouwens dat voor kleine ver-
gaderingen de foyer van De Koppel 
kan worden gebruikt? Er zijn geen 
kosten aan verbonden, behalve de 
consumpties, wel even vooraf afspre-
ken bij Koen of Karin. 
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Hebt u al een nieuwe agenda? Of 
wacht u op die van de postcodelote-
rij? Noteert u in ieder geval 15, 16 en 
22 juni 2019, de dagen dat de fanfare 
haar 100-jarig bestaan viert. Voor het 
grootse jubileumconcert van 15 juni 
wordt nu al druk gerepeteerd. Op 22 
juni is er een feestavond voor leden 
en oud-leden. De invulling van 16 
juni staat nog niet helemaal vast maar 
er zal in ieder geval een dorpsontbijt 
of dorpslunch zijn, omlijst met veel 
muziek.

De fanfare en muziekvereniging 
Amicitia uit Langenboom kijken te-
vreden terug op een goed kermiscon-
cert. Tijdens het concert werden de 
jubilarissen Joep Ambrosius (40 jaar) 
en Diny Thoonen-Giesbers (15 jaar) 
gehuldigd. De derde jubilaris, Huub 
Janssen (25 jaar), kon niet op het con-
cert zijn maar kreeg zijn speldje een 

paar dagen later door de voorzitter 
thuis bezorgd.

Op 4 november zal de fanfare optre-
den op het jubilarissenconcert van de 
Kerkelijke Fanfare H. Agatha in de 
Agaat in St. Agatha. Het concert be-
gint om 11.00 uur en fanfare St. Cae-
cilia speelt als eerste. Op 25 novem-
ber wordt Sinterklaas in Middelaar 
ingehaald. Speciaal daarvoor heeft de 
fanfare een pietenband samengesteld. 
De muzikanten zullen in pietentenue 
de kinderen van de Koppel naar de 
Loopplank begeleiden. Vertrek is om 
11.00 uur vanaf de Koppel. Op 22 de-

cember zullen de fanfare en het orkest 

Divers de lichtjesoptocht opluisteren. 
Net als vorig jaar zal de fanfare in een 
aantal combo’s worden opgesplitst. 
Het is nog een verrassing hoe.

Langs deze weg wil de fanfare de be-
woners van Middelaar en Plasmolen 
bedanken voor het afnemen van de 
activiteitenkalender. Mocht u nog een 
kalender willen hebben, neemt u dan 
contact op met het secretariaat: fanfa-
re@fanfaremiddelaar.nl 0622890265.

En dan nog maar een keer de oproep: 
als u een blaasinstrument bespeelt, 
of een slaginstrument, loopt u dan 
eens vrijblijvend binnen op de repe-
titie, maandag van 19.30-21.30 uur 
in De Koppel. Of bel het secretariaat: 
0622980265. 

Met een beetje geluk kunt u gewoon 
meedoen met het jubileumconcert 
volgend jaar

Als u dit leest hebben we de elfde van 
de elfde, de officiële opening van het 
carnavalsseizoen waarschijnlijk net 
(of nog net niet) achter de rug. Waar 
die datum in het zuiden van onze 
provincie vaak groots wordt gevierd, 
staan wij er niet echt bij stil. Maar 
het is natuurlijk wel de voorbode van 
“de onthullingen”: van de Prins, de 
Jeugdprins of -prinses en het Boeren-
bruidspaar. Die vinden namelijk stee-
vast plaats in het eerste weekend na 
de elfde van de elfde. Dat is dit jaar 
op zaterdag 17 en zondag 18 novem-
ber in d’n Trog.

Op 17 november is het Prinsenbal en 
de onthulling van het nieuwe Boeren-
bruidspaar. We nemen dan eerst af-
scheid van Prins Ruud d’n Twèdde en 
Prinses Daniela. Ruud wordt daarbij 
opgenomen in de Prominentenclub. 
Daarna maakt de BBCie het nieuwe 

Boerenbruidspaar van de Krölstar-
te bekend. Het 22ste paar alweer en 
daarmee een jubileumpaar. Het hoog-
tepunt van de avond wordt gevormd 
door de onthulling van de nieuwe 
Prins. Wie goed heeft opgelet heeft 
misschien al iets van de voorberei-
dingen kunnen opvangen. Er waren 
namelijk nogal wat cameraploegen 
actief in en om het dorp. Tijdens het 
Prinsenbal nemen we ook afscheid 
van Vorst Sjoerd die het stokje door-
geeft aan zijn opvolger. Wie dat is? 
Kom naar de Trog en beleef het mee. 
Het Prinsenbal begint om 20.30 uur.

Op zondag 18 november begint om 
14.00 uur het Jeugdprinsenbal. Dan 
nemen we afscheid van Jeugdprinses 
Julia, maken we kennis met de nieuwe 
Jeugdraad en presenteert het Jeugd-
bestuur in een grandioze onthulling 
de nieuwe Jeugdprins of -prinses van 
de Krölstarte.

Nieuws fanfare St. Caecilia
door Marieke Lemmen

Het Prinsenbal en Jeugdprinsenbal 
worden muzikaal opgeluisterd door 
onze jubilerende Hofkapel De Ever-
landers. De toegang is vrij.

CV De Krölstarte heeft in het afge-
lopen jaar deelgenomen aan de Ra-
bobank Clubactie en daarmee ruim 
€ 300 verdiend. Dat bedrag komt ten 
goede aan onze activiteiten voor de 
jeugd en voor de ouderen van ons 
dorp.

De Elfde van de Elfde
door Sjaak Kroon
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Gratis retourtjes voor Breng flex 
In augustus van dit jaar is in Mook 
en Middelaar een pilot met Breng 
flex begonnen. Met dit systeem is het 
mogelijk geworden om binnen de ge-
meente van halte tot halte te reizen op 
een tijdstip naar wens. 

Breng is bezig met ontwikkelingen 
om Breng flex nog aantrekkelijker te 
maken. In de toekomst verwachten 
we daarom dat Breng flex nog beter 
aansluit op de wensen en behoeften 
van de inwoners van Mook en Mid-
delaar. We zijn dan ook als gemeente 
in voortdurend overleg hierover met 
Breng.

Tot die tijd wil de gemeente Mook en 
Middelaar haar inwoners vertrouwd 
maken met het systeem Breng flex. 
Daarom organiseren we samen met 
Breng een actie waarbij we gratis 
kaartjes weggeven om Breng flex te 
proberen. Het gaat om retourtjes, zo-
wel de heen- als terugreis zijn dan 
gratis. De gemeente heeft de verde-
ling van de kaartjes onder haar inwo-
ners toevertrouwd aan de dorps- en 
wijkraden. De dorps- en wijkraden 
verzamelen de emailadressen en 
postcodes van de mensen die willen 
deelnemen aan de actie, 1 kaartje per 
persoon. Voor Middelaar-Plasmolen 
zijn 25 kaartjes beschikbaar. Wij ho-

pen dat de kaartjes op deze manier bij 
enthousiaste bewoners terecht komen 
die Breng flex willen testen. 

U kunt zich via idop2016@outlook.
com aanmelden voor een gratis re-
tourtje. Wilt u daarbij wel in de mail 
uw adres en postcode vermelden. U 
kunt ook uw interesse aangeven door 
middel van een briefje met daarop uw 
naam, adres, postcode en telefoon-
nummer. Dit briefje kunt u bij Sjaak 
Hendriks, Burchtstraat 1, in de bus 
doen. Graag reageren vóór 19 no-
vember. 

De dorpsraad verzamelt emailadres-
sen en postcodes van de mensen die 
willen deelnemen aan de actie, 1 
kaartje per persoon. De lijst wordt 
doorgemaild naar Breng flex. Als 
u een kaartje krijgt dient u een ac-
count aan te maken. Daarvoor kunt 
u dan ook de hulp van de helpdesk 

van Breng inroepen. Als dit account 
is aangemaakt, zal Breng er voor zor-
gen dat de 2 eerstvolgende 2 ritten 
dan automatisch gratis zijn. De gratis 
ritten zijn vanaf eind november dan 
beschikbaar.
Dus: doe mee!!!
Praktische info over Breng flex
Elke inwoner kan Breng flex reser-
veren: telefonisch via 088-6000965 
(lokaal tarief) of via een app, ´OV 
Flex´. Bij het reserveren geef je de 
halte en de tijd aan dat je wilt wor-
den opgehaald. Een rit kost altijd € 
3,50, waar en wanneer je ook reist. 
Dit kan vooraf of in de bus per pin of 
met de OV-chipkaart worden betaald. 
Let wel op: wanneer u voor méér dan 
1 persoon tegelijk reserveert, kan al-
leen vooraf of per pin worden afgere-
kend. 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 wel-
kom, 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 

Seniorenhuisvesting in Middelaar 
In het kader van het Dorps Ontwikkel 
Plan is een werkgroep gevormd met 
als doel te onderzoeken op welke wij-
ze voor senioren en starters geschikte 
huisvesting gerealiseerd kan worden. 
Middelaarse senioren tonen hiervoor 
veel belangstelling en geven in maan-
delijkse bijeenkomsten hun adviezen 
aan de werkgroep. 

Na overleg met de eigenaren en de 
gemeente komen de locaties Huis-
sestraat-Kerkplein en Heikantse-
weg-Bouwsteeg in aanmerking voor 

de bouw van de gewenste wooneen-
heden.

In de bijeenkomst van oktober heb-
ben een notaris en een makelaar uit-
eengezet wat er zoal komt kijken bij 
de realisatie van het plan.

Voor de Huissestraat-Kerkplein is een 
voorlopig ontwerp gepresenteerd. Het 
plan voor Heikantseweg-Bouwsteeg 
zal eind november toegelicht worden.
Eind december moeten de belangstel-
lenden aan de werkgroep laten weten 

of zij lid willen worden van de Ver-
eniging van Eigenaren.

Heeft u belangstelling voor dit initia-
tief, kom dan naar onze volgende bij-
eenkomst op woensdag 28 november 
om 20.00 uur in De Koppel of neem 
contact op Wil van der Wielen, tele-
foon 024 6455160.

Bedieningsgebied en haltes van Breng flex
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De Lichtjestocht in Middelaar had de 
afgelopen jaren al veel verschillende 
kerstthema’s: verdwenen kerststal-
beelden, sterren, het geluid van kerst, 
het kerkgebouw, samen kerst vieren, 
engeltjes die toetsen af moeten leg-
gen en nog veel meer. Maar nog nooit 
ging het over de kern van dit feest van 
Licht: het Licht zelf. 
Waar komt het vandaan? Waar gaat 
het naar toe? Wie draagt het bij zich 
en wie kan wel een beetje Licht ge-
bruiken? En: wie geeft zijn Licht aan 
een ander? Het zijn spannende vragen 
waar het tijdens deze Lichtjestocht op 
zaterdag 22 december om draait.

Stokje overdragen
Om alvast iets meer te vertellen 
over die laatste vraag: de organisatie 
van de Lichtjestocht gaat het stokje 
overdragen aan andere mensen die 
kinderen en het samen vieren van 

Kerstmis een warm hart toedragen. 
Linda Ambrosius heeft zich daarvoor 
al gemeld, maar natuurlijk is het veel 
fijner als de taken verdeeld kunnen 
worden over wat meer kartrekkers. 
En geen zorgen: de tientallen vrijwil-
ligers die allemaal hun steentje bij-
dragen aan de Lichtjestocht blijven 
dat doen. Ook blijven alle materialen, 
kleding en draaiboeken beschikbaar. 
En de huidige organisatie helpt waar 
dat nodig is. 
Wil jij je energie steken in het voort-
bestaan van de Lichtjestocht, meld je 
dan bij Diny Aarts (024 - 696 1439).       

Schutterij
Dan de Lichtjestocht zelf. Die begint 
op 22 december om 18.00 uur in de 
kerk (kom vooral op tijd) en gaat ver-

volgens door de Huissestraat, Broek-
straat (langs de dijk), via het weiland 
naar het terrein van de schutterij en 
Dorpsstraat naar de levende kerststal 
bij De Koppel. Tussen 18.00 en 20.00 
uur zullen de wegen op deze route 
dan ook afgesloten zijn  voor autover-
keer. Denk aan stevig schoeisel!
Als alle kleine en grote mensen een 
lichtje meenemen zal de Lichtjes-
tocht stralen als nooit tevoren! En om 
Middelaar op deze avond helemaal in 
een bijzondere kerstsfeer te brengen, 
wordt aan alle inwoners gevraagd om 
(extra) lichtjes te plaatsen of op te 
hangen. 
Vóór 18.00 uur klinken er vanuit de 
kerktoren al een heleboel kerstlied-

jes. Onderweg horen we zangkoor 
Allegria, fanfare Sint Caecilia en an-
dere muzikanten. En na afloop zorgt 
Orkest Divers voor nog meer kerst-
klanken. Iedereen kan tot 20.00 uur 
bij de kerststal opwarmen met warme 
chocolademelk, glühwein of een bak-
je snert. Langer blijven kan natuurlijk 
ook: na 20.00 borrelen we in De Kop-
pel nog gezellig na. 

Meelopen aan de tocht, die alleen 
bij extreme weersomstandigheden 
niet doorgaat, is op eigen risico. En 
een vrijwillige bijdrage wordt erg ge-
waardeerd. 

Alvast fijne feestdagen allemaal!

Naar wie gaat het Licht?

Kledinginzamelingsactie 

Op verschillende plaatsen onderweg wordt muziek gemaakt. (foto Linda Giebels)

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

Op maandag 12, dinsdag 13 en 
woensdag 14 november vindt in Mid-
delaar de jaarlijkse inzamelingsactie 
plaats. U kunt dan uw gebruikte kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken afgeven in De 
Koppel.
Maandag 12 november 19.30 - 21.30 
Dinsdag 13 november 14.00 - 16.00 
en van 19.30 - 21.30 uur
Woensdag 14 november 9.30 - 12.00

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding komt dit najaar ten goede aan het 
onderwijs in de crisisgebieden in de 

Centraal Afrikaanse Republiek. Het 
land wordt al jaren geteisterd door 
burgeroorlogen en is ontwricht door 
aanhoudend geweld. Om het onder-
wijs weer op gang te krijgen, wordt 
de opbrengst van de kleding gebruikt 
voor goede scholen en schoolmateri-
alen. Daarnaast wordt ook hulp gebo-
den aan de dorpen waar de scholen 
staan en aan het onderwijspersoneel 
van de scholen.

5.

De Lichtjestocht begint met een toepasselijk 
verhaal in de kerk. (foto Linda Giebels)
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ZorgMies Regio Rijk van Nijmegen

6.

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

Wanneer we ouder worden of er al-
leen voor staan, of wanneer er spra-
ke is van een ziekte of een beperking 
binnen een gezin kan extra hulp wel-
kom zijn.
In veel gevallen lukt het met familie, 
vrienden, buren en/of professionals 
deze periode prima te doorstaan. Wel-

licht is dit niet altijd het geval, zeker 
niet wanneer er een langdurige situa-
tie ontstaat. Een ZorgMies kan in der-
gelijke gevallen behulpzaam zijn en 
voor verlichting zorgen.

Persoonlijk
Onze zorg sluit aan bij uw dagritme, 
op de momenten dat u dat wenst. 
Aandacht, integriteit en respect staan 
daarbij voorop. Onze ZorgMies on-
dersteunt en begeleidt u bij de da-
gelijkse activiteiten in uw huis en 
daarbuiten. Samen met u maken we 
heldere afspraken over uw wensen en 
behoeften; wat moet er gedaan wor-
den, op welke dagen en uren. 

Betrokken
ZorgMies regio Rijk van Nijme-

gen is een initiatief van Maaike van 
Oostrum:
“Mensen aan elkaar verbinden zo-
dat iedereen er blij van wordt, is het 
mooiste wat er is. Dat maakt dat een 
zorgvrager en diens mantelzorger 
weer oprecht kunnen gaan genieten 
van elkaar. Mensen gelukkig maken, 
hen een fijne, zinvolle dag en een 
goed gevoel bieden, dat is waar mijn 
hart ligt en dat is wat ik wil bereiken 
met mijn team van lieve en betrouw-
bare ZorgMiesen.”

Zorgzaam
Onze ZorgMiesen worden persoon-
lijk door ons geselecteerd. Zij hebben 
ruime levenservaring, zijn zorgzaam 
en prettig gezelschap. Ze beschikken 
over een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) en werken als freelancer. De 
kosten zijn gebaseerd op het aantal 
gewerkte uren. Een intake is altijd 
gratis en vrijblijvend.
Meer informatie over tarieven en 
voorwaarden vindt u op onze web-
site: www.zorgmies.nl

Zorgmies Nederland biedt onder 
meer de volgende diensten:
• Gezelschap houden, samen lezen of 
een spelletje doen
• Begeleiden bij wandelen of uitstap-
jes
• Onderhouden van sociale contacten
• Boodschappen doen
• Samen koken

• Persoonlijke begeleiding
• 24-uurs zorg
• Huishoudelijk werk
• Samen tuinieren
• Klusjes in en rond huis
• Verzorgen van huisdieren
• Administratie bijhouden
• Begeleiden naar arts of therapeut
• Monitoring service
• Slaap-/waakservice
 
Onze dienstverlening kan gefinan-
cierd worden uit eigen middelen of 
vanuit een PGB. Neem voor meer in-
formatie contact met ons op.

Wilt u meer informatie?
Maaike van Oostrum - Horsten
06 – 14 90 85 49

rijkvannijmegen@zorgmies.nl
www.zorgmies.nl

Volg ons ook op facebook of 
LinkedIn

Bedankt allemaal
Alle inwoners van Middelaar en Plas-
molen bedankt voor het kopen van 
onze bloemen. We waren helemaal 
uitverkocht en van de opbrengsten 
kunnen we weer leuke activiteiten 
doen. Alle leden die op welke manier 
dan ook geholpen hebben ook harte-
lijk bedankt en de eigenaren van de 
geleende busjes ook. 

Verder zijn we nog veel dank ver-
schuldigd aan Geert Smits en de me-

neer die de koelvloeistof heeft gele-
verd voor de hulp bij de pech die we 
met één van de busjes hadden.

Dit jaar gaan we nog met een bus 

vol dames naar de Margrietbeurs op 
29 november, op 13 december gaan 
we onder leiding van Thea en Heleen 
weer een mooi bloemstuk maken en 
op 20 december sluiten we het jaar af 
met een Kerstviering verzorgd door 
een aantal leden.

Bedankt allemaal,
Het bestuur van Vrouwen in Bewe-
ging
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Afgelopen zaterdag 27 oktober was 
niet alleen de goed bezochte en ge-
organiseerde wandeltocht van Kiste 
Trui met als vertrekpunt de “Koppel” 
maar ook de opschoondag van de ge-
meente Mook en Middelaar. 
Overal waren inwoners druk om onze 
mooie omgeving weer schoon te ma-
ken. Nou zult u zeggen dat iedereen 
zijn eigen troep op moet ruimen en 
dat is zeker waar maar er zijn altijd 
mensen die niet zo denken en dan 
hebben de dieren en de natuur veel 
last van die rotzooi. Nou waren Ma-
rianne en ik afgelopen zaterdag maar 
met z’n tweeën en ook vorige keer 
was dat zo. 

We hebben nog wel iets kunnen doen 
maar we zijn ook heel blij met onze 
structurele opruimers. Een aantal dor-
pelingen veegt structureel zijn eigen 
straatje schoon. Daarvoor krijgen ze 
van de gemeente de materialen en 
ook de volle zakken worden door de 
gemeente opgehaald. Wij zijn ook 
erg trots op Nick en Elyn van Til-

burg die niet alleen hun eigen straatje 
maar ook meerdere straten regelmatig 
schoon houden. Ook afgelopen week 
hadden zij weer hun best gedaan. 
Nick en Elyn heel erg bedankt!

Als u zich wilt opgeven voor regelma-
tig opschonen in uw omgeving, kan 
dat bij Petra Zwartjes 0246963481 of 
mailen naar 
zwartjespetra@gmail.com.

Hopelijk tot de volgende opschoon-
dag,
Marianne en Petra. 

Opschoondag

Gedurende de afgelopen jaren zijn er 
in Noord- en Midden-Limburg ver-
schillende wandelnetwerken aange-
legd – in totaal ruim 3.300 kilometer! 
Deze wandelnetwerken verbinden de 
mooiste routes met elkaar op basis 
van knooppunten en bieden iedere 
wandelaar ruime keuzemogelijkhe-
den. Veel wandelaars maken dan ook 
gebruik van deze netwerken. Ook de 
gemeente Mook en Middelaar heeft 
het idee opgevat dit netwerk in haar 
gemeente aan te leggen.
 
De gemeente heeft ons, Routebureau 
Noord- en Midden-Limburg, in de 
arm genomen om dit wandelnetwerk 
te ontwikkelen. Dit kunnen wij niet 
alleen, hier hebben wij kennis voor 
nodig die gebiedsexperts zoals jullie 
volop hebben. Vandaar dat wij jullie 
van harte uitnodigen voor de eerste 
werkgroep bijeenkomst op dinsdag 
27 november om 19.30uur in MFC 
de Koppel aan de Dorpsstraat 45 te 
Middelaar. Tijdens deze bijeenkomst 
zal het Routebureau de uitgangspun-
ten van een wandelnetwerk toelichten 
als ook de projectfasering. Daarnaast 
gaan we ook tekenen. De bij het Rou-

tebureau bekende wandelroutes zijn 
op kaart gezet en tijdens de bijeen-
komst hebben jullie de mogelijkheid 
deze aan te vullen met nieuwe routes 
en verbindingen.
 
Indien u aanwezig wilt zijn bij deze 
bijeenkomst, meldt u dan vóór 20 
november aan via emailadres: ni-
kolien@routebureaulimburg.nl . 
Mocht u mensen kennen die graag 
over het ontwerp mee willen praten, 
dan kunnen zij uiteraard aansluiten. 
Ook dan zien we graag een aanmel-
ding tegemoet.
 
Hopelijk tot 27 november in MFC de 
Koppel.
 
Met vriendelijke groet, 
Nikolien van Isterdael 
Coördinator Routebureau 
Noord- en Midden-Limburg
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
(+31) 06 4204 5079

Wandelnetwerk

Uitnodiging

Intocht Sinterklaas

Zondag 25 november

Ook dit jaar komt de Sint met zijn Pieten weer naar Middelaar.

Op 25 november zal hij met de pakjesboot aankomen bij 

Jachthaven “de Driessen”.

Lopen jullie ook mee?

We vertrekken vanaf de Koppel om 11.00 uur.
Vanaf 12.00 uur is er in de Koppel een welkomstfeestje 

georganiseerd voor de Sint.

Ook kinderen die (nog) niet naar de basisschool gaan zijn van 

harte welkom en krijgen van de Sint een cadeautje.

Kinderen die naar school gaan krijgen op school een klascadeau.

TOT DAN!
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De mevrouw met het hondje
Bijna iedereen in Middelaar ziet de 
dame met haar zwarte pinscher wel 
eens langs de Dorpsstraat lopen. 
Velen kennen haar bij haar meisjes-
naam als Doorke Queens. Maar wie 
is ze nu eigenlijk, deze Doortje Hen-
driks-Queens? Om daarachter te ko-
men ben ik maar eens bij haar op de 

koffie gegaan. 
Natuurlijk ga ik achterom. Ik schat in 
dat de voordeur zelden tot nooit open 
hoeft. Doortje en hond Fippie ontvan-
gen me in de woonkeuken die een-
voud ademt. En nostalgie: een hou-
ten handdoekenrekje met drie oranje 
Brabantia bussen er bovenop en met 
een gordijntje ervoor. Daarop de tekst 
“Eigen haard is goud waard”. Die ei-
gen haard staat ook in de keuken in de 
vorm van een kolenkachel die graag 
eierkolen lust. De viertjes (antraciet-
blokken), waarmee Doortje de kachel 
eerst stookte, werden maar half ver-
brand. Dat is duur en gevaarlijk maar 
nu is de schoorsteenveger hartstikke 
tevreden met de goed brandende ka-
chel. En Doortje met de schoorsteen-
veger want die had zijn klus vakkun-
dig en snel geklaard. 

Doortje is al meer dan 23 jaar wedu-
we van Gerrit Hendriks, Gèrritje de 
Kunning voor dorpsgenoten. Ze heeft 
twee kinderen, Jona en Hans, en drie 
kleinkinderen. Als Doortje jarig is, 
gaan ze met z’n allen ergens wokken. 
Binnenkort is het weer zover: Doortje 
wordt 84.

Als jonge meid werkte ze net als veel 
andere meisjes in het dorp bij het 
‘Groot Hotel’, Hotel de Plasmolen. Ze 
werd daar overspannen maar ze had 
ook een bacil, waarschijnlijk door het 
vocht in de noodwoning waar ze met 
haar ouders woonde. Dokter van de 
Voort schreef haar een rustkuur van 

tien maanden in het Gennepse sana-
torium Zonlichtheide voor. Daar ver-
bleef ze een poosje, op een zaal met 
“tien jong vrôllie”. Maar niet lang 
want ze had zo’n heimwee dat men 
haar naar huis moest laten gaan. Uit 
die tijd stamt wel haar vriendschap 
met Nel de Bruijn-Franken. Ze bellen 
elkaar wekelijks en Doortje gaat als 
het even kan bij Nel op bezoek. Met 
de fiets, elektrisch, maar wel voor-
zichtig, want je valt zomaar met zo’n 
fiets. “Ja, dèn, ge wordt d’r nie bèèter 
op as ge alder wordt!”

Als ik Doortje vraag naar haar hob-
by’s moet ze even nadenken. Lezen? 
Nee, hooguit de Dorpskrant. Wel de 
tuin, maar eigenlijk alleen vóór. “Wat 
dinkte, zôdde nog enne keer ovver ’t 
gras mótte loope, dèn?” Televisie kij-
ken doet ze ook graag. Vooral voetbal. 
Laatst die wedstrijden van het Neder-
lands elftal. Daar heeft ze van geno-
ten. Maar verder doet ze, zoals ze zelf 
zegt, zo weinig mogelijk. Poetsen? 
Alleen het hoognodige. Koken? Nee, 
de dochter brengt maaltijden van de 
slager. Of ze fietst naar Jan Linders, 
want daar hebben ze zo’n lekkere kant 

en klare bami. En zaterdags haalde ze 
graag een frietje. Maar ja: hij staat er 
niet meer! Boodschappen? Die laat ze 
thuis bezorgen door de PLUS en ook 
voor de pedicure hoeft ze niet ver.

Wat Doortje fit houdt, zijn de vier 
momenten op de dag dat ze de hond 
uitlaat. Ze heeft een strak schema wat 
dat betreft. Het hondje is intussen 
zeven en Doortje is erg blij met zijn 
gezelschap. Ze heeft in haar leven al 
“zôveul achter de rug, dèn!” De lol is 
er wel een beetje af of zoals ze het 
zelf formuleert: “de knal is d’r uut!”
Eigenlijk vond Doortje het maar on-
zin, zo’n interview: “Wat heb ik nou 
te vertellen? Ik ben maar heel ge-
woon!” Intussen springt Fippie en-
thousiast door de keuken. Het dier 
kan klokkijken, het is 11 uur en dat 
betekent dat hij weer lekker met het 
vrouwtje naar buiten mag. Zouden ze 
aan de mensen buiten merken dat ze 
in de Dorpskrant staan?

Magazine 
Topic
Thema: Erfstukken. Uit alle dorpen 
van beide gemeenten is er iemand die 
vertelt over zijn of haar erfstuk.
Buurtverbinder Petra Zwartjes uit 
Middelaar vertelt over ‘de trommel 
met de papieren’ van haar moeder 
en Gerie van der Land uit Plasmolen 
over de schemerlamp van haar oma.

Topic verschijnt in het weekend van 2 
december. Veel leesplezier! En krijgt 
u Topic niet in de bus en wilt u die 
wel graag lezen? Er ligt altijd een 
aantal exemplaren in De Koppel, (in 
de zomer ook bij de VVV), in het ge-
meentehuis en bij de Plus in Mook.
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Prijsnummer Prijs Aantal prijzen Gevallen op
1e prijs € 15.000,- 1 0749977

2e prijs € 10.000,- 1 0884499

3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 1 0117147

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0732026

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0621582

6e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0948541

7e prijs € 2.500,- 1 0211931

8e prijs € 2.500,- 1 0448799

9e prijs € 1.000,- 1 0988693

10e prijs € 1.000,- 1 0821872

11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1007847

12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0492307

13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0445011

14e prijs € 445,- 1 0005483

15e prijs € 445,- 1 0908312

16e prijs € 445,- 1 0396999

17e prijs € 445,- 1 0743713

18e prijs € 445,- 1 0128163

19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0856342

20e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0387373

21e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0142707

22e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0530076

23e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0971608

24e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0667355

25e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0808337

26e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 43801 (5 eindcijfers)

27e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 30243 (5 eindcijfers)

28e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 94687 (5 eindcijfers)

29e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 59748 (5 eindcijfers)

30e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 84440 (5 eindcijfers)

31e prijs € 50,- 150 5441 (4 eindcijfers)

32e prijs € 50,- 150 2699 (4 eindcijfers)

33e prijs € 50,- 150 6653 (4 eindcijfers)

34e prijs € 15,- 1.500 353 (3 eindcijfers)

35e prijs € 15,- 1.500 112 (3 eindcijfers)

36e prijs € 15,- 1.500 245 (3 eindcijfers)

Totaal 5.050 prijzen

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Onder voorbehoud van typefouten.

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen 
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot  
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonne-
bloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak  
altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn 
en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan 
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018

Droomreis t.w.v. € 3.500,-    

1x

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 

3x

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

2x

VVV Cadeaukaart t.w.v. € 100,-

75x

Geldprijzen

4.961x

E-reader t.w.v. € 129,-

2x

Weekendje weg  
in eigen land t.w.v. € 445,-

3x

iPad t.w.v. € 400,-

3x



DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN  UITGAVE NOVEMBER 2018

10.

BuurtBorrel Plasmolen
BuurtBorrel Plasmolen, dat bent u!
Ontmoeten, omzien naar elkaar en 
verhalen delen
Daar wordt onze leefgemeenschap 
aangenamer van. En leuker!

Wat wonen wij toch in een prachtige 
buurt
Daar was iedereen het mee eens op 
26 september jl. Wat een gezellige 
drukte was het toen bij de Pannekoe-
kenbakker. En wat een mooie foto’s 
liet buurtgenoot René Woolschot uit 
Plasmolen zien! Allemaal mooie, 
maar vooral bij de foto’s van ‘rondom 
huis,’ werd spontaan positief com-
mentaar gegeven door de kijkers. En 
vaak klonk het: ‘Wat wonen wij toch 
in een prachtige buurt.’ Er werd ge-
noten! En gezellig gepraat. Ook werd 
nog even de aandacht gevestigd op de 
kracht van de site www.maasburen.
nl.
Maarten Jongerius hartelijk dank 
voor je gastvrijheid!
In oktober was er geen BuurtBorrel. 
In november wel. Dan weer welkom 
in De Plasmolense Hof.

Van een aantal inwoners zijn mail-
adressen bekend. Maar ook zonder 
persoonlijke uitnodiging bent u wel-
kom. Komt u ook?

Woensdag 28 november. 
Thema: Als het water komt, wat 
dan?

‘Project ‘Lob van Gennep’ onder-
zoekt of de waterberging in het laag-
gelegen gebied tussen Gennep en 
Mook te verbeteren is.
De Lob van Gennep is een laaggele-
gen gebied tussen Gennep en Mook 
in de overgang van de Limburgse 
Maasvallei naar de Bedijkte Maas. 
Het gebied van zo’n 20 km² maakt 
deel uit van het waterbergend rivier-
bed. In geval van extreem hoogwater 
in de Maas kan het gebied veel wa-
ter bergen, waardoor de waterstanden 
stroomafwaarts in de Bedijkte Maas 
(tot aan de Biesbosch) dalen. Dit is 
een essentieel onderdeel van hoogwa-
terveiligheid langs de Bedijkte Maas.’
Bovenstaande tekst geknipt van inter-
net.

Maar als... Als onze voeten niet droog 
blijven? Als het water komt, wat dan?
Buurtgenoot Maarten Vierhout uit 

Plasmolen vertelt erover op woens-
dag 28 november om circa 20.30 uur.
Inwoners uit beide dorpen zijn van 
harte welkom!
Restaurant De Plasmolense Hof. In 
de serre.
Inloop vanaf 20.00 uur. 
In december is er geen Buurtborrel. 
In Januari weer wel.
Hartelijke groet en tot dan?
BuurtBorrel heeft ook een pagina op 
Facebook. Liken en volgen?

Gerie van der Land-Zijderveld

Bericht van Dushi 2.0 
Net als alle andere horecacollega’s in 
Plasmolen hebben wij een drukke zo-
mer achter de rug.
Leuk om te merken dat we, sinds de 
koffiemorgen in september, meer in-
woners van Plasmolen en Middelaar 
als gast mochten ontvangen. Volgend 
jaar organiseren wij weer graag zo’n 
gratis koffie-uur. 
Waar we ook blij mee zijn: de Dorps-
raad heeft na die koffiemorgen geen 
overlastklachten meer gekregen. 
Hoop dat we dat zo houden.

Alles is nieuw voor ons en iedere dag 

leren we bij. We realiseren ons dat we 
het niet iedereen naar de zin kunnen 
maken. Wij ondernemen. Houden ons 
aan de gemeentelijke regelgeving en 
doen ons uiterste best om het zo goed 
mogelijk te doen. Zowel voor gasten 
als voor ‘de buurt.’
 
We zijn benieuwd hoe dat hier is in de 
winter. Van horen zeggen weten we 
dat de Mookerplas ooit is dichtgevro-
ren en erop werd geschaatst! En dat 
ook sneeuw zorgt voor een prachtig 
plaatje. We laten ons verrassen. Tij-
dens de winterperiode zijn wij open 
op donderdag, vrijdag, zaterdag, en 
zondag van 10.00 tot 22.00 uur. En 
dan heeft iedere dag een vaste menus-
pecialiteit voor een speciale prijs. Die 
prijzen kunt u vinden op onze web-
site en op buurtsite www.maasburen.

nl. Voor grote groepen, feesten of par-
tijen zijn wij op de andere dagen, na 
reservering, wel geopend.

‘Het is hier prachtig,’ horen we vaak 
van gasten. De omgeving ook! Marc 
en zijn partner wonen ondertussen in 
de woning boven het restaurant en 
hebben ‘het mooiste uitzicht dat er 
bestaat.’ De komende tijd gaan we 
ook graag de rest ontdekken.

Hartelijke groet, mede namens de ei-
genaren van Dushi 2.0, Marc Meer-
man en Richard Simons,
Bianca Zwaans, bedrijfsleider/gast-
vrouw. 024-6756822
www.strandpaviljoendushi.nl ‘Het 
lijkt hier wel altijd vakantie.’
Uw hond is welkom op het terras en 
in de serre.



DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN  UITGAVE NOVEMBER 2018

11.

IKPAS. 40 dagen zonder alcohol 
IKPAS. 40 dagen zonder alcohol 
Heumen / Mook & Middelaar in 
voorbereiding

De actie 40 dagen zonder alcohol 
is een initiatief van Samen Gezond, 
gezondheidscentrum de Kroonsteen 
Malden en Gezondheidscentrum de 
Vuursteen Molenhoek en wordt on-
dersteund door de Gemeenten Heu-
men, Mook en Middelaar en door 
Iriszorg.
De actie loopt dit jaar van 6 maart tot 
14 april. Die data vast in je agenda 
zetten?

Gerie van der Land uit Plasmolen 
maakt met haar Schrijverij deel uit 
van het organisatieteam. Naast bur-
gemeester Willem Gradisen zijn dit 
jaar ook Everhard Scheltinga, die in 
Middelaar woont en fractielid is van 
PvdA Mook en Middelaar, en buurt-
verbinder Hanneke van Stokkom uit 
Plasmolen actieve ambassadeurs van 
de actie.

Veel mensen hebben onbewust een 
patroon aangenomen waarbij het 
vanzelfsprekend is dat ze vrijwel da-
gelijks meerdere glazen alcohol drin-
ken. Dat kan hun gezondheid scha-
den.
  
Waarom zou je meedoen? Hieronder 
onderzoeksresultaten van 2017.

70% DRINKT STRUCTUREEL MINDER 
NA IKPAS
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 
70% van de deelnemers een halfjaar 
na de actie nog steeds ruim 30% min-

der drinkt dan voor de deelname aan 
IkPas.

54.3% VOELT ZICH FITTER
Door 40 dagen geen alcohol te drin-
ken voel je je fitter. Dit wordt door 
54.3% van de deelnemers bevestigd. 
Een aantal deelnemers maakte bij-
voorbeeld ook melding van persoon-
lijke toptijden bij ’t hardlopen.

43.5% DOORBREEKT GEWOONTE-
GEDRAG
Meedoen met IkPas betekent je ge-
woontes doorbreken. Maar liefst 
43,5% van de deelnemers heeft het 
gevoel dat ook echt te hebben gedaan.

Voor het geval je tijdens de actie af en 
toe een steuntje in de rug kunt gebrui-
ken en wilt weten hoe het anderen 
vergaat kun je kijken op 
www.ikpas.nl. 
Daar kun je je ook aanmelden voor 
deelname.

Volleybal-club “NET NIE”

Waar zijn ze?

In 2013 is het volleybal-clubje “Net 
Nie” opgericht. Ons groepje bestaat 
uit ca. 10 mensen die het leuk vinden 
om te volleyballen, ongeacht of ze 
volleybal ervaring hebben of net-nie. 

Iedere vrijdag avond spelen we van 
20.00-21.00 uur in de Koppel in Mid-
delaar, inloop vanaf ca. 19.45 uur. 
Zo luiden we op sportieve wijze het 
weekend in. Sinds 2016 doen we als 
mix team ook mee aan de competitie 
in Cuijk. De competitie is gemiddeld 
eens per maand (ca. 9 keer per jaar), 
wisselend op een maandag-, dins-
dag-, woensdag- of donderdagavond. 

Nieuwsgierig geworden en/of zin om 
(een keer) mee te komen spelen?
Pak je sportschoenen en kom een 
keer kijken! 
Tot ziens?!

Namens het Net-Nie team,
Iet Siebers 
06 – 45615101 / k.siebers@chello.nl

In de jaren tachtig is er een fototen-
toonstelling in het gemeenschapshuis 
geweest, met (volgens mij) het thema 
“Middelaar en Plasmolen tijdens en 
na de oorlog”. 
Voor deze tentoonstelling zijn toen-
tertijd foto’s ingezameld. Deze foto’s 
zijn door mijn vader (Koos Braks) 
gefotografeerd en weer afgedrukt, 
zodat de originelen terug konden naar 
de eigenaren en de kopieën tentoon-
gesteld konden worden. Mijn vader is 
daar weken boven op zolder mee be-
zig geweest. Ik wilde de negatieven 

hiervan gaan digitaliseren, maar de 
negatieven zijn niet meer te vinden. 

Ik kan mij herinneren dat mijn vader 
verteld heeft dat hij ze een keer uitge-
leend heeft en hij zich afvroeg of ze 
ooit terug zijn gekomen.

Wie weet waar deze negatieven zijn?
Ik zou ze graag ontvangen om ze te 
kunnen digitaliseren.

Alvast bedankt, 
Jack Braks
foto@braks.org
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Geweldig gouden feest
Het jubileum van blaaskapel de Ever-
landers is niet zomaar voorbijgegaan.
Zaterdag 13 Oktober jl. is met re-
delijk veel publiek, waaronder vele 
oud-leden, bevriende kapellen en car-
navalsverenigingen uit de regio, een 
supergezellige avond neergezet.

Spreekstalmeester Sjaak Kroon die 
met wijselijke woorden de avond 
opende zodat Marieke dit allemaal 
vast kon leggen op foto, heeft ons 
Everlanders een leuke avond bezorgd.
Om toch het programma goed te laten 
verlopen brachten de Everlanders al 
na een uurtje een stukje muziek ten 
gehore, om vervolgens een tweetal 
jubilarissen te huldigen.

Ger van Kesteren is 50 jaar en Niels 
Fontein 25 jaar lid van de kapel en al-
lebei muzikaal zijn ze leider geweest 
in het verleden. En met een kleine on-
derscheiding en een flinke bos bloe-
men hebben we Ger en Niels bedankt 
voor hun inzet, waarop we toen te ho-
ren kregen dat we als kapel nog niet 
van hun af waren.

Jammer genoeg moesten we ook af-
scheid nemen van twee bassisten en 
wel Henk Verheyen en Willy Janssen. 
Ook deze mensen zijn in de bloeme-
tjes gezet voor hun langdurige inzet.

Met de onthulling van de CD waar-
voor we oud-lid en oud-voorzitter 
Jan Braks naar boven hebben gehaald 
was de avond compleet, althans bijna.

De mistery guest in de persoon van 
Neppie Kraft die toen ten tonele ver-
scheen, was de klapper van de avond. 
Met een medley van ‘Ien d’n Hemel’, 
‘Hij speelt accordeon’, ‘De nacht is 
nog lang’ werd de zaal op de kop ge-
zet, werd er ingehaakt en volgden er 
de nodige polonaises. 

Ook Neppie Kraft werd na afloop 
door de jubilerende kapel muzikaal 
bedankt waarna er nog een serie num-
mers van o.a. de CD gepresenteerd 
werd. 

Met muziek van discotheek The Sup-
ply Factory werd er nog gefeest tot in 

de late uurtjes.

De Everlanders willen ook iedereen 
bedanken die dit feestje mogelijk 
heeft gemaakt, op de eerste plaats de 
sponsors maar ook de vrijwilligers 
voor en achter de bar.

Namens de Everlanders nogmaals be-
dankt!
Piet Horsten.


