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 AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten

23 Maart 2020
■ KBO-Activiteit

26 Maart 2020
■ KBO Opschonen Maasoevers

06 April 2020
■ KBO-Kienen

11 April 2020
■ Flora Actie

23 April 2020
■ KBO-Fietstocht

21-24 mei 2020
■ 1ste Lustrum Kerkenpad Route 
Voetveer Zeldenrust

04 Juli 2020
■ Midzomerconcert

Openbare vergaderingen
Dorpsraad in de Koppel 20.00u

■ 01 April 2020 
■ 06 Mei 2020
■ 03 Juni 2020 
■ 01 Juli 2020 

Gilde stopt na 52 jaar met 
organiseren van kermis
‘We zijn dankbaar dat we dit mochten doen’

‘Tien dagen voor de kermis kwamen 
we erachter dat we de spiegeltent die 
we hadden besteld, niet zouden krij-
gen omdat die verrot was’, herinnert 
Hein Groenen zich. ‘Uiteindelijk kon 
ik de tent van Piet Janssen uit Sieben-
gewald regelen, en die was nog goed-
koper ook! We hielden acht gulden 
over aan onze eerste kermis.’

Samen met de oud-voorzitters Jan 
Ambrosius, Herman Smits, Gerrit ten 
Haaf en Theo Smits haalt organisator 
van het eerste uur Hein herinneringen 
op aan het 52 jaar lang organiseren 
van de kermis in Middelaar. Het gaat 
de Gilde-leden aan het hart, maar ze 
moeten een punt zetten achter een 
lange periode vol mooie herinnerin-
gen.    
‘Het gaat niet meer’, legt Herman uit. 
‘We hebben te maken met vergrij-
zing, minder vrijwilligers en minder 
inkomsten. Dan houdt het een keer 
op.’
‘Maar het was een prachtige tijd en 
we hebben er een schitterend terrein 
en clubgebouw aan overgehouden’, 
zegt Jan. ‘We zijn dankbaar dat we dit 
zo lang hebben mogen doen.’

Pierre d’n Bekker
Meer dan een halve eeuw geleden 
kwam Pierre ‘d’n Bekker’ Smits aan 
het Gilde vragen of zij het organise-
ren van de kermis van hem en zijn 
schoonvader, Lambert Lamée, over 
wilde nemen. Het leverde allemaal 
niks meer op. De toenmalige Gil-
de-leden hadden er wel oren naar. 
Ze mochten de tent – voor niks – op 
blijven zetten naast de bakkerij, Pier-
re leverde zelfs gratis elektriciteit en 
water. In ruil daarvoor mochten Pier-
res zoon en dochters gratis naar bin-
nen. 
De Gilde-leden leerden en improvi-
seerden al doende. Zo kwamen ze er-
achter dat goede muziek van groot be-
lang was. ‘De drummer van de eerste 
band, de Silver Stars, zei tegen ons: 
‘Jullie hebben andere muziek nodig.’ 
Zo haalden we de Lucky Stars, The 
Seven Hills en  Spring naar Midde-
laar’, weet Hein nog. ‘Die bands had-
den hun eigen fans die overal mee 
naar toe gingen. In die jaren hadden 
we 700, 800 man in de tent.’

Brandblussers
Incidenten waren er natuurlijk ook. 
Zoals die keer dat kwajongens alle 
brandblussers hadden leeggespoten 
in de tent. Een reden om ’s nachts de 
tent te gaan bewaken, ook vanwege 
de muziekapparatuur die erin stond. 
‘We hebben zelfs nog een keer onder 
de tap geslapen’, lacht Theo.  
Toen Pierres dochter Monique naast 
het ouderlijk huis ging bouwen, ver-
kaste de tent naar het schoolplein aan 
de overkant van de Dorpsstraat. Maar 
de Middelaarse kermis bleef populair, 
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bij de inwoners en bij de omringende 
dorpen. ‘Op de maandag kwam het 
Middelaarse publiek. Dan was het 
één grote reünie’, vertelt Herman. 
‘We vonden de maandag eigenlijk al-
tijd de mooiste dag, al was de woens-
dag financieel de beste.’
‘Dat kwam omdat we de exploitant 
van de draaimolen vroegen om die 
middag te draaien’, zegt Hein. ‘Kin-
deren waren ’s middags ook welkom, 
en dat trok weer meer mensen.’
Ze vertellen over geëmigreerde 
dorpsgenoten die in september naar 
Nederland kwamen, zodat ze op 
maandag op de Middelaarse kermis 
konden zijn. ‘Daar zagen ze de hele 
familie en hoefden ze veel minder fa-

V.l.n.r. Jan Ambrosius, Herman Smits, 
Hein Groenen, Gerrit ten Haaf en Theo Smits

>>verder op pagina 2
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Marieke
Kroon
Corona. Ik wil het er eigenlijk helemaal 
niet over hebben maar het bepaalt te 
opdringerig de tijdlijn van deze zeven-
endertigste uitgave. Het virus dan, hè. 
Ik zat gisteren in de trein naar Arnhem 
en voelde een hoestkriebel opkomen. 
Een poosje kon ik er nog tegen vechten 
maar de tranen begonnen al over mijn 
wangen te lopen dus ik boog zo onop-
vallend mogelijk mijn linker arm en 
kuchte bescheiden in mijn elleboog. Zo-
als ik dat al maanden geleden van mijn 
kleindochter had geleerd. De mevrouw 
tegenover mij trok zo onopvallend mo-
gelijk haar shawl uit haar jas en wik-
kelde die als een reusachtig mondkapje 
voor haar mond en over haar neus tot-
dat bijna haar hele gezicht bedekt was. 
Met haar bril zette ze de bovenrand 
van de stof op haar neus vast. Ik volg-
de de hele actie zo onopvallend moge-
lijk vanuit een ooghoek en vulde mezelf 
met binnenpret. Of dat verstandig is? 
Covid-19 is een serieuze zaak maar de 
scène in de trein was zo typerend voor 
het hele gedoe rondom dit virus dat zij 
als satirisch filmpje in een of ander pro-
gramma op de zondagavond zeker niet 
had misstaan. In slow motion net doen 
alsof je elkaar niet door hebt. Grappig 
toch?
Corona is een mooi virus om te zien. 
Een ronde vorm met fraaie uitlopers zo-
als de lichtkrans rondom de zon als die 
totaal verduisterd is. En met prachtige 
kleuren. Maar zoals vaker in de natuur: 
hoe feller de kleuren des te giftiger het 
dier. Wacht even, nu heb ik het toch nog 
de hele tijd over het virus terwijl ik dat 
helemaal niet van plan was.
Corona is zoveel meer. Een hotel in den 
Haag, een vroegere nachtclub in Nijme-
gen, een historische motorfiets, een si-
garenmodel en een satelliet. Er zijn ook 
plaatsen en muziekgroepen die Corona 
heten. En natuurlijk staat in de garage 
nog een kratje van die Corona die je met 
een partje limoen drinkt. Alleen nu even 
niet. Veertig dagen zonder alcohol, hè! 
Nee, aan corona’s heb ik geen gebrek. 
Ik heb zelfs een heel nest thuis. En ook 
de kleindochter die me de elleboognies 
leerde, heet zo. En mijn echtgenoot zit 
voor zijn werk ook geregeld in de co-
rona – maar dan wel beschermd door 
een toga. 
Valt misschien toch allemaal wel mee.

Het laatste pilsje

miliebezoekjes af te leggen.’
Gerrit vertelt over een dorpsgenoot 
die een rondje voor de hele tent wil-
de geven. Hoeveel dat kostte? ‘Ik zei: 
500 gulden, dan is het wel goed.’
En natuurlijk was er de spiegelgladde 
dansvloer, een ideetje van Hein. ‘Dan 
maakten we op zondag de vloer goed 
schoon en liepen dan rond met een 
afwasborstel om druppels kaarsenvet 
rond te strooien. En dan zaagsel er-
over. Het was levensgevaarlijk’, lacht 
Gerrit. 

Regels
Maar tijden veranderden. Bands 
verhoogden hun prijzen, de regels 
van gemeente en brandweer werden 
strenger. Kermisexploitanten morden 
over de leges. Dieptepunt voor het 
Gilde was de eis van de gemeente dat 
de kermis vanaf 2013 in De Koppel 
gevierd moest worden. ‘Dat zou geen 
verschil maken’, zegt Jan. Maar de 
(oud-)bestuursleden zijn unaniem: 
een kermis hoort in de tent. ‘Daarna 
zag je ook de teruggang’, zegt Theo. 
Jan: ‘Vaste bezoekers uit omringende 
dorpen kwamen niet meer, de sfeer 
was weg.’ Ook de inzet van een paar 
inwoners van Middelaar om tenmin-
ste voor de kinderen een aantal attrac-

ties te behouden kon het tij niet meer 
keren.  
Uiteindelijk hakte het bestuur de 
knoop door: er wordt geen kermis 
meer georganiseerd.  
‘Het is triest dat het zo loopt’, zegt 
Herman. ‘Een stukje cultuur gaat ver-
loren.’
Maar het Gilde mag trots en met vol-
doening terugkijken: het waren vele, 
vele mooie kermisjaren.

De Dorpsquiz willen we wel graag 
behouden en verplaatsen we naar 
een later te bepalen datum in oktober 
geeft  Herman aan.

>>vervolg pagina 1

Je kunt de carnaval op allerlei manie-
ren aflsluiten. Sommige carnavalsv-
erenigingen verbranden een stropop, 
andere schieten vuurpijlen de hemel 

in en bij de Krölstarte in Middelaar 
wordt een symbolisch laatste pilsje 
getapt.

Dat gebeurde op dinsdagavond na de 
Boerenbruiloft toen Prins William 
d’n Örste en het Boerenbruidspaar 

Lieke en Stefan met vereende kracht-
en het gigantisch glas voltapten wa-
arop vanaf het 44-jarig jubileum van 
De Krölstarte de namen van alle prin-
sen gegraveerd zijn. Prins William 
staat er nu ook op en hij bewaart het 
glas tot volgend jaar in november zijn 
opvolger bekend is.

Graag wil het Bestuur van CV De 
Krölstarte iedereen bedanken die door 
zijn of haar inzet en aanwezigheid 
heeft bijgedragen aan het succes dat 
de carnaval ook dit jaar weer was - 
ondanks de vele regen en wind en 
ondanks het niet doorgaan van de op-
tocht. Maar zeg nou zelf, een optocht 
op het toneel van de Koppel is weer 
eens iets anders.

Klingelbuul
De opbrengst van “de klingelbuul” op 
de boerenbruiloft afgelopen dinsdag 
is toegekend aan het Welkomstpakket 
Middelaar en Plasmolen. 

Uiteraard waren wij, als werkgroep, 
erg verrast en hier erg blij mee en wil-
len wij de mensen op de boerenbrui-
loft bedanken voor hun gift, maar ook 
zeker de Bbcie die hiervoor gezorgd 
heeft.
Namens onze werkgroep ,
Mary Wattimena
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Algemene Hulpdienst kern Middelaar
De algemene hulpdienst Mook | Mo-
lenhoek | Middelaar is een vrijwilli-
gersorganisatie die sinds 1987 hulp 
biedt aan alle inwoners - jong en oud 
- in onze gemeente.

Deze hulp is zeer divers. Een handrei-
king van praktische aard, maar ook in 
de vorm van een contact en gesprek. 
Indien u geen beroep kunt doen op 
familie of vrienden staan onze vrij-
willigers voor u klaar. Jaarlijks wor-
den ruim 450 hulpaanvragen van 
inwoners uit onze gemeente door 
onze vrijwilligers gehonoreerd. De 
verstrekte hulp is gratis. Alleen voor 
autovervoer wordt een onkostenver-
goeding gevraagd.

Hoe werken wij?
De spil van de algemene hulpdienst 
zijn de contactpersonen. Tot hen kunt 
u zich wenden met uw vraag om 
hulp. De contactpersoon benadert een 
vrijwilliger en brengt deze met u in 
contact. Zij vraagt van u alleen de 
informatie die nodig is om de juiste 
hulp te bieden. Hulp kan worden aan-
gevraagd door uzelf, maar ook door 
familie, buren of bekenden. Vraag de 
hulp tijdig aan zodat wij deze ade-
quaat kunnen organiseren. In iedere 
kern van onze gemeente is een con-
tactpersoon beschikbaar. Voor Mid-
delaar / Plasmolen zijn dit: Jeanine 
Vangangelt en Ans Wienhofen

AHD Middelaar telefoonnummer 
0638435265
Schroom niet en bel 0638435265 in-
dien u een hulpvraag heeft.

De AHD Mook Molenhoek Midde-
laar heeft 2 duofietsen, waarvan er 1 
in Middelaar gestationeerd is.

Doelstelling: 
De Algemene Hulpdienst wil door 
middel van deze duofiets, met elektri-
sche trapondersteuning, mensen die 
niet zelf meer kunnen fietsen, onder 
leiding van een vrijwilliger of eigen 
bestuurder, weer laten genieten van 
onze mooie omgeving. Tevens draagt 
de inzet van een duofiets bij aan de 
begeleiding en verbreding van sociale 
contacten en kan het gezien worden 
als een vorm van mantelzorgonder-
steuning. 

Het gebruik en het reserveren van 
de duofiets
De duofiets is eigendom van de Alge-
mene Hulpdienst Mook, Molenhoek 
en Middelaar. Om de duofiets te re-
serveren dient minimaal de bestuur-
der of de duopassagier binnen de ge-
meente Mook en Middelaar te wonen.
De duofiets is verzekerd. In voorko-
mende gevallen kan aanspraak ge-
maakt worden op de persoonlijk WA 
verzekering van de huurder. 

Reserveren duofiets 
http://ahdmmm.nl/ klik dan op duo-
fiets, kijk bij beschikbaarheid Mid-
delaar of op de te reserveren dag de 
duofiets nog vrij is en klik dan op re-
serveren. 
Mocht u geen internet hebben dan 
kunt u voor de reservering van de 
duofiets ook bellen met AHD Midde-
laar 0638435265, dan regelen wij uw 
reservering.

Dörpskamer
Wijzigingen in de activiteiten van de 
Dörpskamer
De Dörpskamer is vanaf 3 maart 
op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 
weer open en op woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is 
dan welkom voor een kopje koffie/
thee, een spelletje en een praatje.  
 
Omdat er enkele wijzigingen zijn, 
hieronder de juiste data. Opgeven 
graag 7 dagen van te voren bij Kosien 
(0631764634) of Petra (0652308166). 

De lezing over rouwverwerking na 
overlijden van 3 maart is verplaatst 
naar 16 april om 19.30 uur.  De avond 
over dialecten op 12 maart gaat niet 
door.
19 maart: Pannenkoeken bakken met 
de kinderen van 14.00 tot 16.00 uur in 
de Dörpskamer. Opgeven bij de lijst 
op school. Ouders en andere belang-
stellenden zijn ook welkom.
26 maart om 20.00 uur: Mijn voorou-
ders komen uit Mook en Middelaar. 
2 april van 14.00 tot 16.00 uur een ge-
zellige middag met Rob Miese. 
We hebben een extra activiteit op 7 
april. Dan gaan we om 13.30u een 
bloemstuk maken onder leiding  van 
Corrie. Kosten €25,- incl. koffie met 
iets lekkers. 
16 april: Lezing in de spiegelzaal over 
“Rouwverwerking na overlijden” van 
19.30 tot 22.00 uur. 
30 april: Terugkijken op de oorlog nu 
we 75 jaar bevrijd zijn.

Paul Sutmuller was op zoek naar een 
versje waarmee hij in de jaren 90 
zijn buuts besloot. Er is gereageerd 
door Tonnie en Piet Beuming uit de 
Schenck van Nijdeggenstraat. 
Dank daarvoor. 

Het gedicht:

Middelaar, een dorpje aan de maas
Meestal slim, maar soms ook dwaas
We lazen het in alle kranten
Het water kwam van vele kanten

Die dreiging is toch van de gekke
Gelukkig was veel hulp ter plekke
Gemeente, brandweer en soldaten
Een tijd van werken, niet meer praten
Een tijd van weggaan, dat deed pijn
Maar ook een tijd van samen zijn
Samen knokken aan de dijken
Want middelaar zal niet bezwijken
Want middelaar is heel bijzonder
Altijd er op, maar nooit er onder
Een dorp met mensen waar je van 
houden kan
Dit was polleke, uw brandweerman!!!

Middelaar, dorpje aan de...
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Dorpsraadvergadering ‘Lob van Gennep’
Woensdag 4 maart was er een open-
bare vergadering van de dorpsraad 
van Middelaar en Plasmolen  die ge-
heel in het teken stond van de discus-
sie rondom de Lob van Gennep. 

Sjaak Hendriks, voorzitter van de 
dorpsraad zorgde ervoor dat de bij-
eenkomst, ondanks alle emoties, met 
respect voor elkaars meningen ver-
liep. 

Opzet van de avond
Vijf vertegenwoordigers kregen 
spreektijd van ieder zeven minuten. 
Na afloop van hun spreektijd was er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Technische groep
Marcel Hoeven en Jan Cremers van 
de technische groep presenteerden 
een plan waarbij bij extreem hoogwa-
ter, de scheepvaart stil gelegd wordt. 
Als alle stuwen dan gelijktijdig open-
gezet worden en de aangesloten plas-
sen meteen leeg kunnen lopen, is 
daardoor de bergingsmogelijkheid 
groter dan wat Rijkswaterstaat met de 
Lob probeert te bereiken. Dit idee is 
naar Rijkswaterstaat en Lobgroep ge-
stuurd. Hiervoor is het essentieel dat 
“de Lob van Gennep” van tafel gaat. 
Er worden immers nu alleen ziens-
wijzen in behandeling genomen die 
zich afspelen binnen het gebied van 
de Lob van Gennep. 
Verontruste LOB ondernemers
Sjang Emons sprak namens de veront-
ruste Lob ondernemers uit dat alleen 
optie 1 een serieuze optie is. Dit in 
verband met de schadevergoeding die 
dan wel gegeven kan worden. Er zijn 
in het gebied van de Lob van Gennep 
onder andere 42 bedrijven, 10.000 
varkens en 2.000 banen. Deze zullen 
in één keer verdwijnen als het gebied 
onder water komt te staan. Daarnaast 
benoemde hij de bedrijven, boerderij-
en en veestapels die niet meer gered 
kunnen worden. Sjang gaf aan dat nu 
al sprake is van imagoschade. 
Werkgroep Lob van Gennep
Geert de Vries van de projectgroep 

Lob van Gennep gaf een korte toe-
lichting over het proces. De NRD ligt 
nu ter inzage. Alle drie de initiatieven 
worden nu onderzocht op impact en 
milieuschade. Reden waarom de ne-
gen andere alternatieven van tafel 
zijn is omdat zij niet voldoen aan de 
criteria die gesteld zijn binnen de Lob 
van Gennep.
Nee tegen de vloedgolf
Bert Jurgens van “Nee tegen de 
Vloedgolf” is voor dijken op stevig 
wettelijk niveau. Hij geeft aan dat de 
kans dat bij optie drie de schuif open-
gezet wordt om calamiteiten te voor-
komen, groter is dan dat dit gebeurt 
om overstromingen te voorkomen. 
De angst bestaat dat bij een verzwak-
te Maasdijk stroomafwaarts ook ge-
kozen wordt om de schuif vroegtijdig 
open te zetten om een ander gebied 
met meer inwoners te beschermen. 
Vanuit de werkgroep kwam hierop de 
reactie dat er een strak protocol op-
gesteld zal worden indien gekozen 
wordt voor de optie met de schuif en 
dat nooit vanuit paniek gehandeld zal 
worden.

De drie opties
Voor de volledigheid nog even de drie 
opties die over zijn gebleven na de 
eerste termijn:
1.Normdijken, kans overstroming 
eens in de 300 jaar
2.Verbindende normdijken met vaste 
instroomdrempels, kans op overstro-
ming eens in de 300 jaar.
3.Verbindende dijken met waterke-
rende instroomvoorziening; optie met 
de schuif, kans op overstroming eens 
in de 3000 jaar 
De projectgroep Lob van Gennep 
benadrukte dat er nog geen besluit 
genomen is. Iedereen kan nog een 
zienswijze indienen, ook als dit een 
compleet ander alternatief betreft. 
Deze zullen meegenomen worden.

Emoties
Er is veel emotie onder de inwoners, 
zo blijkt. Er is onbegrip over de over-

gebleven opties en het idee leeft dat 
de beslissing al genomen is om so-
wieso te kiezen voor de optie met de 
schuif. Ondanks herhaaldelijke uitleg 
door de projectgroep van de Lob van 
Gennep dat dit niet het geval is, er 
moet immers eerst nog een impact en 
milieuschade onderzoek gedaan wor-
den, kon niet iedere inwoner daarvan 
overtuigd worden. 

Er kwamen veel vragen aan zowel 
de politiek als aan de projectgroep. 
De politiek gaf duidelijk aan dat zij 
alleen een adviserende stem heb-
ben en dat de minister beslist. Er 
kwam een herhaaldelijke vraag om 
een referendum. Hier werd niet op 
in gegaan. Ook op vragen over mo-
gelijke schadevergoeding kon nog 
geen bevredigend antwoord worden 
gegeven. Daarnaast wordt aangege-
ven dat Rijkswaterstaat hier ook een 
zeer belangrijke rol speelt. Door de 
doorgangen bij de brug van Gennep 
te vergroten komt de opstuwing nu in 
Mook, zeker nu daar ook nog de pij-
ler voor de fietsbrug bijgekomen is. 
Ook kan men zich niet aan de indruk 
onttrekken dat er duidelijk naar optie 
3 toegewerkt wordt. Ook worden er 
vragen gesteld over het niet meer ge-
bruik maken van de Beerse Overlaat 
als overloopgebied.

Mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen
De komende periode is het nog mo-
gelijk om zienswijzen in te dienen. 
Voor meer informatie hierover, zie:
www.lobvangennep.nl

Sjaak Hendriks sloot de avond af en 
gaf nogmaals aan dat deze bedoeld 
was om te zorgen dat inwoners breder 
geïnformeerd worden. Bij belangstel-
ling zal deze bijeenkomst over twee 
maanden herhaald worden. 

Dit verslag is gebaseerd op Maasbu-
ren en de aantekeningen van Caroline 
van der Laan.
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Wings of Freedom
Begin maart 2020 is het 75 jaar gele-
den dat Bergen werd bevrijd.

Met het boek “Vliegtuigcrashes en 
noodlandingen WOII Gemeente Ber-
gen” begon de geboren Wellenaar 
Jacques Haumann aan een project dat 
ieder mens aan zal spreken.
In zijn boek beschrijft Haumann de 
14 crashes en noodlandingen die ge-
durende de Tweede Wereldoorlog in 
de gemeente Bergen plaats vonden.
Na de presentatie van het boek vond 
de gemeente Bergen dat dit boek de 
aanleiding zou moeten zijn tot een 
grensoverschrijdend project.
Sinds bijna twee jaar bestaat de 
Werkgroep Wings of Freedom Ber-
gen die tot op dit moment 28 crashes 
en noodlandingen in de gemeenten 
Bergen, Gennep, Mook / Middelaar 
en Weeze in kaart heeft gebracht.
Bodemonderzoek door onder ander 
de Planehunters groep heeft veel dui-
delijkheid gebracht waar vliegtuigen 
zijn gevallen en waarom. Vele res-
tanten van vliegtuigen werden alsnog 
geborgen.

Op 4 maart 2020 werd er in Bergen 
een monument onthuld waarmee 
alle gestorven bemanningen van de 
28 neergestorte toestellen worden 
herdacht. Naar een ontwerp van Jan 
Driessen heeft Juul Baltussen een 
prachtig monument gemaakt. Ook 
zijn er bij alle 28 crashlocaties infor-
matieborden geplaatst. Deze borden 
zijn onderling met elkaar verbonden 
en vormen 4 fietsroutes. 

Voor dit monument is de plek in Ber-
gen gekozen, omdat daar op 12 maart 
1943 de Lancaster MKIII ED449 
VN-T is neergestort. Alle 7 beman-
ningsleden kwamen hierbij om het le-
ven. Twee Canadezen en 5 Engelsen 
(UK).
In een van de dagboeken van het 50. 
Sqn Royal Air Force, waartoe dit 
toestel behoorde, stond geschreven: 
“Lancaster B. Mk.III ED449 VN-T 

and crew never heard from again af-
ter leaving Skellingthorpe”.
Met name deze zin heeft ons bijna 

verplicht om de nabestaanden van 
alle bemanningsleden van dit toestel 
te vinden. Het was onze plicht. We 
moeten de familie vertellen waar en 
wat er is gebeurd. Hun dierbare fami-
lieleden hebben gezorgd voor de vrij-
heid waarin wij al 75 jaar mogen en 
kunnen leven. Het is gelukt. Na bijna 
2 jaar intensief speurwerk over de ge-
hele wereld hebben we op dinsdag 16 
februari 2020 contact kunnen leggen 
met de 7e en laatste familie. De fami-
lie van Flight Sergeant Andrew Allan, 
Wireless operator / air gunner.

Het deed ons enorm veel deugd dat 
we 38 familieleden van deze beman-
ning mochten verwelkomen.  Deze 
familieleden werd een volledig gratis 
driedaags programma aangeboden, 
waarin natuurlijk de onthullingsce-
remonie zat. Verder brachten we be-
zoeken aan musea en andere beziens-

waardigheden, maar gingen we ook 
naar de begraafplaats op Jonkerbos in 
Nijmegen waar hun dierbaren begra-
ven liggen.

De ‘Veteranen groep” van de gemeen-
te Bergen startte op dinsdagavond 3 
maart vanaf 20.00 uur een mars van-
uit Mook naar Bergen. Afstand onge-
veer 50 km. Hierbij werden vele van 
de crashlocaties gepasseerd. Een eer-
vol initiatief. 

Wij danken de families die hun gast-
vrijheid tonen en deze familieleden 
opvangen, hotels met speciale tarie-
ven, een supermarktketen, plaatselij-
ke slager en bakker, die de ingredi-
enten voor de maaltijden leveren, de 
betrokken gemeentes, Eurregio, Ra-
bobank en vele andere begunstigers.
Onlangs is een crowd-funding actie 
opgezet om de kosten voor de tou-
ringcar bekostigd te krijgen. 

Leo Janssen  06 53693428
Ger Peters  06 37342582
Jacques Haumann 06 12335702

Zie ook onze facebook pagina:
@WingsofFreedomBergen

Stichting Jacques van Mourik 
Stichting Jacques van Mourik bestaat 
28 jaar en beheert een collectie kunst-
werken gemaakt door Jacques van 
Mourik en zijn kunstvrienden. Ook 
hebben we werken van hedendaagse 
kunstenaars die wonen en werken in 
de omgeving van Mook.

Van de kunstvrienden van Van Mourik 
is hun leven aardig in kaart gebracht. 
Toch zijn er waarschijnlijk nog vele(-
korte)verhalen ons niet bekend.
De Plasmolense schilders, want zo 
werden zij genoemd, kwamen om 
diverse redenen bij de bewoners van 
Mook, Plasmolen en Groesbeek over 
de vloer. Zo werden hotels en res-
taurants door hen bezocht voor een 

borrel en/of maaltijd in ruil voor een 
kunstwerk.
Dergelijke of andere verhalen zou ik 
graag van u willen horen!
Wanneer u akkoord gaat om die met 
mij te delen en te mogen opschrijven 
voor een artikel in het zomernummer 
van Regiomagazine Topic vraag ik u 
mij uiterlijk eind maart te e-mailen 
en dan neem ik contact met u op voor 
een interview.

Ik hoop op uw reactie.
Dank en met vriendelijke groet,
Carmen Verheggen Seljee
carmand@xs4all.nl
www.stichtingjacquesvanmourik.nl
www.topicmagazine.nl
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Lob van Gennep
Lob van Gennep gaat verder met drie alternatieven

Persbericht 4 februari 2020

Het project Lob van Gennep is erop 
gericht om het gebied tussen Mook 
en Gennep beter te beschermen tegen 
hoogwater door de huidige dijken 
hoger en sterker te maken, en tege-
lijkertijd de waterbergende functie te 
verbeteren. De afgelopen maanden 
nam het project de tijd voor het ge-
sprek met mensen uit het gebied en 
het kunnen aandragen van mogelijke 
oplossingsrichtingen. Dat leidde tot 
een twaalftal oplossingsrichtingen. 
Het project maakt nu bekend dat drie 
alternatieven kansrijk zijn en uitge-
werkt worden in de verdere verken-
ning. Het gaat om Reguliere Dijken,
Verbindende Dijken met vaste drem-
pel(s) en Verbindende Dijken met 
waterkerende instroomvoorziening. 
Eind 2021 legt de stuurgroep een 
voorkeursalternatief voor aan de mi-
nister van Infrastructuur en Water-
staat.

Ten minste wettelijke waterveilig-
heid
“Alle drie de alternatieven verhogen 
de waterveiligheid en alle drie hou-
den ze daarbij rekening met de wet-
telijke waterbergende functie van 
het gebied. De dijken worden in elke 
geval hoger en sterker.”, vertelt Jos 
Teeuwen van Waterschap Limburg. 
“Het eerste alternatief is ‘Reguliere 
Dijken’, die bestaat uit het verhogen 
en versterken van de bestaande dij-
ken tot aan de wettelijke waterveilig-
heidsnorm, een overstromingskans
van 1/300 per jaar. 
Alternatief twee is ‘Verbindende Dij-
ken met vaste drempel(s)’, die bestaat 
uit het versterken en verhogen van de 
huidige dijken, en het realiseren van 
een of meerdere drempels. Ook bij dit 
alternatief zorgen we ten minste voor 
de wettelijke waterveiligheidsnorm.” 
Aldus Teeuwen. 
Daarnaast is er een derde alternatief,
‘Verbindende Dijken met waterke-

rende instroomvoorziening’, waarbij 
de dijken sterker en hoger worden 
dan de wettelijke norm voorschrijft 
en een constructie wordt gebouwd. 
Deze constructie noemen sommige 
mensen de ‘schuif’. Bij dit alternatief
wordt hoogwater nog langer tegenge-
houden: er is een overstromingskans 
van 1/3.000 per jaar. “Deze drie op-
ties sluiten aan op de verschillende 
geluiden die we hebben gehoord”, 
geeft Teeuwen aan. “Zowel van men-
sen die de wettelijke waterveiligheid 
met een reguliere dijk wensen, als 
van mensen die graag extra watervei-
ligheid wensen.”

Start procedure voor milieueffec-
trapportage
Voor het project Lob van gennep zal 
een milieueffectrapportage worden 
opgesteld. De procedure hiervoor 
start met een zogenaamde Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
In de NRD zijn de drie alternatieven 
vastgelegd die in de verdere verken-
ning gelijkwaardig uitgewerkt gaan 
worden. En welke effecten op het mi-
lieu en de leefomgeving nader onder-
zocht gaan worden. De resultaten van 
die onderzoeken worden verwerkt in 
de milieueffectrapportage. Omwo-
nenden kunnen een zienswijze op de 
NRD indienen. De NRD ligt van 12 
februari tot en met 24 maart 2020 ter 
inzage op gemeentehuizen, bij Water-
schap Limburg en op het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Wie 
vragen heeft over de alternatieven en 
de effecten die worden onderzocht of 
hulp wenst bij het indienen van een 
zienswijze, kan naar de inloopavon-
den komen. Die vinden plaats op 3 en 
5 maart, respectievelijk in Middelaar 
en Ven-Zelderheide.

2020: alternatieven uitwerken en 
gebied betrekken
“In 2020 gaat het project aan de slag 
om de drie alternatieven verder uit te 
werken. In een milieueffectenrapport 

worden voor de drie alternatieven alle 
effecten voor milieu, landschap en 
leefomgeving in kaart gebracht. Bij 
die uitwerking van de alternatieven 
en effectonderzoeken worden ook de 
mensen uit het gebied betrokken, on-
der meer via omgevingswerkgroepen 
en werkateliers. Rond de zomer wil-
len we mensen opnieuw informeren 
over de voortgang. En dat doen we 
nog eens aan het einde van het jaar.” 
aldus Rob Peperzak, wethouder in 
Gennep.

Advies aan minister in 2021
Aan het eind van de verkenningsfase, 
in 2021, adviseert de stuurgroep de 
minister van Infrastuur en Waterstaat. 
De minister neemt vervolgens een 
voorkeursbeslissing. Voorafgaand 
aan het advies aan de minister wordt 
de concept voorkeursbeslissing sa-
men met het milieueffectrapport ter 
inzage gelegd, zodat het mogelijk 
is om hierop te reageren. Volgens 
Geertjan Wienhoven, wethouder in 
Mook en Middelaar, gaat het project 
niet over één nacht ijs: “Er wordt hard 
gestudeerd en veel gesproken met de 
omgeving. Dat verdienen de mensen 
in de Lob en dat verdient dit mooie 
gebied.”

Over de Lob van Gennep
Lob van Gennep is een gezamenlijk 
project van Rijk (Rijkswaterstaat en 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat), waterschappen Limburg 
en Aa en Maas, provincies Limburg, 
Noord-Brabant en Gelderland en ge-
meenten Gennep en Mook en Midde-
laar. Het project is erop gericht om het 
gebied tussen Mook en Gennep beter 
te beschermen tegen hoogwater door 
de huidige dijken hoger en sterker te 
maken, en tegelijkertijd de waterber-
gende functie te verbeteren.
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Wonen in Middelaar
Hallo sinds 14 december mogen wij 
ons inwoners van Middelaar noemen. 
Wij zijn Mark en Manuela samen met 
onze dochters Lieke en Meike en hon-
den Tess en Marly (inmiddels ook ge-
zinsuitbreiding in de vorm van twee 
IJslandse paarden Tjalkar en Flytir). 
Wij wonen aan de Heikantsweg 16.
Onze kennismaking met de kracht 
van het dorp kwam geheel onver-
wacht doordat onze Marly was weg-
gevlucht. Vanaf alle kanten kwam 
hulp aanzetten,in de vorm van be-
richtjes op fb-zetten, in whatsapp 
groepen, mensen die spontaan mee 
gingen zoeken, mensen die achter-

af kaartjes stuurden. Dank jullie wel 
hiervoor. Dit voelde voor ons zo ont-
zettend goed! Gelukkig is ze weer te-
recht. 

Kort hierna werden wij aangesproken 
door Mary dat zij als welkomstcomi-
té Middelaar en Plasmolen langs wil-
de komen om ons welkom te heten. 

Wat leuk! Wij hebben een afspraak 
gemaakt voor een woensdagavond. 
Mary is toen samen met Wilmie bij 
ons geweest. Het was erg gezellig. Zij 
hebben ons uitleg gegeven over de tas 
en waarom die tas is ontstaan. 
Mooi om het dorp, de verenigingen en 
de ondernemers die hier gehuisvest 
zijn zo onder de aandacht te brengen. 
Wij gaan zeker proberen om ons ge-
zicht te laten zien in het dorp en ons 
aan te sluiten bij activiteiten.

“De tas…”
Onder genot van een kopje thee met 
honing, die in de tas zit en afkomstig 
is van Ger Megens, de tas nog een 
keer goed doorgespit.

Het eerste wat mij opvalt is dat er 
zoveel meer te doen is in Middelaar 
dan wat ik van tevoren heb kunnen 
vinden op internet. Voordat wij hier 
kwamen wonen hebben wij ons pro-
beren te verdiepen in het dorp. Door-
dat wij hier al regelmatig wandelden 
zijn wij gevallen voor de schoonheid 
van Plasmolen en Middelaar.  Zo leuk 
om in de tas nog zoveel wandelrou-
tes te vinden die wij nog niet hebben 
ontdekt. Ik had ook gehoopt op ruiter-
routes maar die zitten er niet in. Deze 
zijn vast te vinden bij de VVV.

Er zijn ook veel ondernemers in Mid-
delaar. Zelf ben ik lid geworden van 
de ondernemersgroep Mook en Mid-
delaar. Heel veel ondernemers waar-
van er spullen in de tas zitten, heb ik 
daar nog niet mogen ontmoeten. Jam-
mer. Het is zo goed om elkaar te ver-
sterken waar het kan. 

Maar uch… het enige waar ik nog 
niet uit ben is of de plas nou Mooker-
plas heet of de Siep…
Ben er door de tas wel achter geko-
men dat Eldorado niet de plas is maar 
camping en jachthaven. 

Ik zal proberen de Do’s op te volgen 
en de Don’t te laten. 😉

Kortom super leuk initiatief “de tas”.

Manuela Konings

Tussen Mook en Plasmolen is de Mookerplas 
smal en langgerekt. Dit gedeelte wordt ook 
het Mooks kanaal genoemd. De Schaapswei 
is een strandje in dit gedeelte en er ligt ook 
een eilandje in. Het gedeelte vanaf de brug 
bij Plasmolen, ingeklemd tussen Middelaar 
en de grens met de gemeente Gennep, wordt 
Groote Siep of De Grote Siep genoemd en is 
een recreatieplas.

 nl.wikipedia.org/wiki/Mookerplas
www.openstreetmap.org/search?query=Groote siep

(redactie JB)

Huys te Moock zoekt uitbreiding bestuur
De stichting Huys te Moock probeert 
de lokale geschiedenis van de Tach-
tigjarige Oorlog en dan met name de 
Slag op de Mookerhei, als deel van 
ons cultuurhistorisch erfgoed, terug 
te halen in onze herinnering. Dat 
doen we door publicaties, lezingen, 
historische wandelingen over de hei, 
een bezoekerscentrum, scholenbe-
zoek, een Kiste-Trui-speurtocht en 

nog veel meer.

We zoeken uitbreiding van ons be-
stuur (bestaande uit Bauke Eekma, 
Jette Janssen, Paul Otten, Ernest Gro-
sfeld en Theo van Brunschot) om sa-
men verder te bouwen aan ons doel. 

Ben je geïnteresseerd in onze (plaat-
selijke) geschiedenis  en geïnspireerd 
om, met een gezellige club mensen, 
hier een stukje van je tijd aan te be-
steden ben je van harte uitgenodigd 
om te reageren. We drinken graag een 
kop koffie met je om nader kennis te 

maken.

Meer weten: www.huystemoock.nl
Contact: info@huystemoock.nl 
of bel Bauke Eekma 06 22558019
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Stichting Duurzaam Mook en Middelaar

Op 15 januari hebben de bestuursle-
den de oprichtingsakte van de Stich-
ting Duurzaam Mook en Middelaar 
via de notaris laten passeren, waarna 
de stichting is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Eerder heeft 
het Energiecafé  Molenhoek besloten 
om zich bij de stichting aan te sluiten 
en zich voortaan ook voor de andere 
dorpen in de gemeente in te zetten. 
Daarnaast is een werkgroep bezig 
met de voorbereiding van plannen om 
op daken van bedrijfsgebouwen zon-
nepanelen aan te laten brengen. 

De activiteiten van deze vrijwilligers, 
om de gemeente te helpen bij haar be-
leid om te komen tot een energieneu-
trale gemeente, doen deze inwoners 
belangeloos. Ook de stichting heeft 
geen winstoogmerk, maar is wel no-
dig om als volwaardig partner haar 
inwoners bij de gemeente te kunnen 
vertegenwoordigen.
Op ons verzoek heeft de gemeente 

een rijkssubsidie ontvangen voor on-
der andere het geven van voorlich-
ting. Op 25 januari hebben betrok-
kenen kennis gemaakt met de leden 
van de gemeenteraad en haar plannen 
toegelicht. 

Naar verwachting komen wij in april 
met een publiekscampagne om alle 
inwoners te informeren over de stand 
van zaken en het beleid met betrek-
king tot de energietransitie in onze 

gemeente. Om hier vorm en inhoud 
aan te geven zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers, die na een korte cursus 
in hun eigen dorp hun dorpsbewo-
ners kunnen informeren, met als doel 
“buurman helpt buurman”.

Voor aanmelding of meer informatie, 
kunt u contact opnemen met de secre-
taris van de stichting, 
Wil van der Wielen
 telefoon 0246455160.

Vrijwilligerszorg Proteion
Ouder worden is niet altijd simpel, 
want je lijf werkt niet (meer) mee, 
het contact met anderen vermindert, 
mensen om je heen vallen weg, je 
raakt geïsoleerd.

Proteion Welzijn zet vrijwilligers in 
voor ondersteuning in de thuissitu-
atie van mensen die chronisch ziek, 
hulpbehoevend of dementerend zijn, 
of een verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking hebben. De inzet van 
de vrijwilliger kan ook de eventuele  
mantelzorger ondersteunen/ontlasten.
De ondersteuning gebeurt op een vas-
te basis, bijvoorbeeld één keer per 
week en gedurende langere tijd.
Samen een kopje thee of koffie drin-

ken, wat praten, een eindje wande-
len of fietsen, samen een boodschap-
je doen, het lijkt niet bijzonder, maar 
het maakt een wereld van verschil!

Hebt u deze hulp nodig, of kent u ie-
mand voor wie dit welkom zou zijn?
Bent u zelf zo’n vrijwilliger, die er 
wil zijn voor een medemens?

Laat het ons weten:
Diny Rohrbach, mobiel 0629560236
Sanne Giesbers, mobiel 0652669241
email: welzijn@proteion.nl
website: www.proteion.nl

Seizoen start in Museumpark Orientalis
Seizoen start in Museumpark Orien-
talis met tentoonstelling van kunstig 
versierde eieren

Het ei van Columbus zul je er niet 
tussen vinden, want deze uitdrukking 
verwijst naar een simpele oplossing 
voor een moeilijke opgave. De expo-
sitie Ei, ei, ei! is eerder een toonbeeld 
van het tegenovergestelde, namelijk 
iets simpels als een ei met geduld, 
creativiteit en precisie omtoveren tot 
een waar kunstwerk op (eier)schaal. 
Zo’n 350 artistieke eieren kunnen 
vanaf 25 maart tot 1 juni bewonderd 
worden in het Grieks huis In Muse-

umpark Orientalis. Het museumpark 
is vanaf 1 maart weer geopend tot 25 
oktober 2020.

De eieren zijn afkomstig van Stich-
ting Versierde Eieren en de totale col-
lectie bevat meer dan 850 eieren. De 
eieren uit de collectie zijn allemaal 
versierd met diverse technieken en 
materialen, zoals zelf hardende klei 
en strovlechten.

Jaarlijks rond Pasen exposeert Stich-
ting Versierde Eieren een deel van 
haar collectie in musea door het land. 

Op www.versierdeeieren.nl kun je 
vast een impressie opdoen van de ge-
varieerde collectie.

www.museumparkorientalis.nl



9

DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN  UITGAVE MAART 2020

Muziekvereniging Middelaar 1919
Carnaval
De eerste activiteiten van dit jaar 
stonden in het teken van carnaval. De 
Muziekvereniging zou voor het eerst 
niet voorop lopen in de optocht maar 
alleen na de optocht even op het podi-
um spelen. Maar toen de optocht niet 
doorging werd dat even een paar uur, 
de muzikanten hadden er plezier in. 
Twee dagen later luisterde het Boe-
renbruiloftsgelegenheidsorkest onder 
leiding van Piet Beuming de onechte 
bruiloft van Lieke en Stefan op. Ook 
dat met groot genoegen.

Belevingstocht
Op 13 maart gaan de leerlingen van 
de basisschool de evacuatietocht van 
75 jaar geleden herbeleven. Een klein 
groepje muzikanten van de Muziek-
vereniging zal een gedeelte van deze 
tocht in stijl begeleiden.

Flora-actie
Op paaszaterdag (11 april) houdt de 
Muziekvereniging haar jaarlijkse 
flora-actie. We komen dan huis aan 
huis met vaste en eenjarige planten. 
Het assortiment is een beetje afhan-
kelijk van de weersomstandigheden 
in april. Als het weer los en vriende-
lijk is kunnen we andere planten aan-
bieden dan bij aanhoudende kou. Er 
staat ook weer een stand op het kerk-
plein. Met onder anderen een grote 
voorraad potgrond. Daarnaast bieden 
we het jubileumboek met verhalen 
over en foto’s van 100 jaar Fanfare 

St. Caecilia aan. De prijs is €12,00. 
In het boek zit ook de DVD met de 
opname van het jubileumconcert.

Bevrijdingsconcert
De Muziekvereniging is dit jaar weer 
aan de beurt om de Dodenherdenking 
op 4 mei in Mook luister bij te zetten. 
Het muziekgezelschap zal niet meer 
voor de genodigden en belangstel-
lenden uitlopen maar al klaar zitten 
op de erebegraafplaats om daar de 
mensen te ontvangen met gedragen 
muziek. Er komt op 5 mei geen be-
vrijdingsconcert hoewel dat wel in de 
activiteitenkalender staat aangekon-
digd. Soms lopen dingen anders dan 
gepland.

Voetveer
Op 21 mei gaat het voetveer de Zel-
denrust weer varen. Om het begin van 
het vaarseizoen een feestelijk tintje te 
geven gaat de Muziekvereniging op 
Hemelvaartsdag rond het middag-
uur muziek maken op het Middelaar 
Huis. Meer over deze bijzondere dag 
in de volgende Dorpskrant.

Tubbergen
Zoals eenieder intussen wel weet, 
heeft de gemeente Tubbergen Mid-
delaar na de Tweede Wereldoorlog 
geadopteerd en in het kader van de 
HARK van de nodige spullen voor-
zien. Daaronder dus instrumenten 
voor de fanfare. Dat ia nu 75 jaar ge-
leden en daarom gaat de Muziekver-
eniging op 13 en 14 juni naar Tubber-
gen toe om daar een gedeelte van het 
jubileumconcert te spelen en zo een 
hernieuwde kennismaking met Mid-
delaar te bewerkstelligen.

Midzomerconcert
Het heette een poosje seizoensafslui-
ting maar we gaan het laatste optre-
den vóór het zomerreces maar weer 
gewoon midzomerconcert noemen. 
Met optredens van diverse orkesten. 
Natuurlijk Muziekvereniging Midde-
laar zelf maar ook de Nieuwe Ster-

renband, de club jonge muzikanten 
die het niet bij het ene optreden van 
vorig jaar wil laten. Meer hierover in 
de volgende Dorpskrant. De datum 
staat al wel vast: 4 juli.

Top 2000
Het grote themaconcert van 2020 
wordt het Top 2000 café in De Kop-
pel op 29 en 30 december. Er zijn be-
slist Middelaarse muzikanten die een 
Top 2000 nummer willen spelen en/
of zingen. Doen!!!!
Meld je aan bij het secretariaat: 
0622980265. Twijfel je? Kom naar de 
repetitie op de maandagavonden. Dan 
word je vanzelf enthousiast!

Muziekvereniging Middelaar 1919, 
voorheen Fanfare St. Caecilia

Maandag 23 maart  
KBO-activiteit: bezoek Oude Maria 
Roepaen
Zaterdag 26 maart
Opschonen Maasoevers i.s.m. Ge-
meente Mook en Middelaar
Maandag 6 april
KBO-Kienen
Donderdag 23 april
Fietstocht

KBO-agenda
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Astrantia SV

Stunten
De net voorbije maand februari was 
de natste februarimaand sinds het be-
gin van de metingen. Geen wonder 
dus dat de voetbalvelden er slecht 
bijliggen en er veel wordt afgelast. 
De wedstrijden die in het nieuwe jaar 
wél doorgingen, werden gekenmerkt 
door onnauwkeurigheid en onrust en 
leverden het eerste elftal geen pun-

ten op. De wedstrijd tegen koploper 
Merselo had een stunt kunnen wor-
den maar werd met 0-2 verloren. Dat 
de tegenstander opvallend genoeg in 
beide helften de wind mee had, mag 
niet als excuus gezien worden. 

De korfbaldames van ONA/Astran-
tia weten tot nu toe wel te stunten en 
zijn volop in de race voor het kampi-
oenschap in de Overgangsklasse. Met 
nog vier wedstrijden te gaan blijft het 
bijzonder spannend.

In memoriam
Tijdens een van de laatste wedstrijden 
vóór de winterstop zat hij nog in de 
bestuurskamer om vanuit deze war-
me loge de verrichtingen van het eer-
ste elftal te volgen. Aan het einde van 
schrikkeldag 2020 overleed hij in de 
leeftijd van 86 jaar. Piet Siebers was 
in zijn jonge jaren een groot talent en 
werd gescout door JVC waar hij de 
schrik van de achterhoede werd ge-
noemd. Zelf zei hij altijd dat hij  de 
eerste Middelaarse voetballer was die 
betaald voetbal speelde. Heel lang 
behoorde Piet tot de vaste kaartclub 
van de donderdagavond in de kanti-

ne. Tot het eind bleef hij een van de 
trouwste supporters van het Eerst en 
hield hij het reilen en zeilen van de 
spelersgroep bij.

Nog een oer-Astrantia-man is ons ont-
vallen. Tonnie Lemmens, bescheiden 
en onopvallend maar oh zo waarde-
vol voor de vereniging. Tonnie speel-
de in de A en klom op naar het eerste 
elftal. Hij was scheidsrechter en ook 
dat deed hij in alle geledingen. Van 
het kampioenselftal van 1989 was 
Tonnie leider en als bestuurslid – dat 
was hij zo’n 25 jaar – heeft hij voor-
al veel werk verzet om de Vierdaagse 
vlot te laten verlopen. Hij versleepte 
kabels, leidingen en wc’s en zorgde 
ervoor dat alles werkte. Tonnie is op 
24 december 2019 op 69-jarige leef-
tijd gestorven.

Pubquiz
Op 20 maart vindt in de kantine van 
Astrantia SV aan de Heikant weer een 

Pubquiz plaats voor iedereen die daar 
zin inheeft, lid of geen lid. Je kunt je 
opgeven met een team van minimaal 
twee personen. Meld je team met 
teamnaam aan bij ellie_janssen@hot-
mail.com.  De quiz begint om 20.30 
uur. Een aanrader!

Graag tot ziens op en langs de velden, 
in de zaal en in de kantine!

Astrantia SV  


