DORPSKRANT
Middelaar & Plasmolen

UITGAVE JANUARI 2022 • JAARGANG 9 • NUMMER 48		

Lichtjesavond 2021
Wie op zaterdag avond 18 december
rond liep of fietste in Middelaar hoorde blaasmuziek, zingende kinderen,
zag een heleboel (extra) lichtjes en
een mooie kerststal in het voorportaal
van de kerk. Erg leuk dat het in deze
rare tijd toch lukte om gezamenlijk
het dorp in kerstsfeer te krijgen! We

willen iedereen bedanken die hieraan
bijgedragen heeft: kinderen, ouders,
muzikanten, de werkgroep voor de
kerststal en school voor de kerstkaarten. Namens de kinderen bedanken

Lichtjestocht

Zaterdag 18 december was de lichtjestocht. Het was super gezellig en
leuk. Ik vond het ook leuk om langs
de deuren te gaan. Iedereen was erg
lief en gezellig. Sommige mensen
wisten dat we zouden komen en sommige werden verrast. Ook kregen we
veel lekkers. Mensen waren erg blij
met de mooie kaarten die ze op school
hebben gemaakt. Bij de kerk was een

Van de redactie

Af en toe trekt de mist op maar over
het algemeen hebben we een grijze januari. Tijd dus voor wat vrolijk
leesvoer op de deurmat. Voor deze
uitgave zijn heel wat dorpsgenoten in
de pen geklommen. Zo leest u over
de opluchting van mensen die weer
mogen trainen en repeteren. U vindt
verhalen over de Lichtjestocht van-

MAIL: DORPSKRANTMIDDELAAR@GMAIL.COM

we alle inwoners voor de gezellige
ontvangst én de jaszakken vol met
lekkers. Hoewel dat laatste niet onze
doelstelling was, waren kinderen er
natuurlijk wel blij mee!
Toen bleek dat het niet mogelijk was
om de Lichtjestocht op de gebruikelijke manier te organiseren, gingen
we op zoek naar een alternatief. Omdat het kort dag was, is het niet gelukt
om iedereen hiervan op de hoogte te
brengen. Bovendien wilden we gewoon een kerstwens brengen en kon
dat naar ons idee ook onaangekondigd. Desondanks leek het hele dorp
te ‘gonzen’ en was iedereen enthousiast. Een leuk begin van de kerstperiode!
Organisatie van de Lichtjestocht: Jessie, Linda & Esther

hele mooie kerststal gebouwd.

uit verschillende perspectieven. Ons
milieu, ons zwerfvuil, ons oud papier komen ter sprake. Verschillende
groeperingen zijn bezig met wonen,
werken en leven in ons dorp en willen dat met u delen. Dit alles en nog
meer leest u in dit nummer. Als u het
uit hebt, bent u weer helemaal op de
hoogte. Veel leesplezier!

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten
21 Februari 2022
■ KBO-Carnavalsmiddag
27 Maart 2022
■ Onthullingsspektakel
16/17 April 2022
■ Jubileumfeest Carnaval
?? Maart 2022
■ Verkiezingsdebat (De koppel
en/of Online)
27 Maart 2022
■ Onthullingsspektakel
Dorpsraad vergaderingen 20.00u
■ 02 Februari 2022
■ 02 Maart 2022
Nu even over de muziek…..
Ik, mijn broertje Tijs en onze Opa
hadden van te voren kerstliedjes gerepeteerd. We hebben bij de kerstboom muziek gemaakt en dat was erg
leuk. Ook andere muzikanten zaten
in het dorp bij hun huis muziek te maken. Net van te voren had je ook de
muziek uit de toren van de kerk kunnen horen. Veel mensen vonden de
muziek mooi dat is erg fijn. Ik vond
dat erg mooi en leuk. En ik vind dat
de organisatie het ook erg goed heeft
geregeld met corona. En we sloten af
met een lekker bekertje warme chocolade melk en een koekje. Ik vond
het echt te gek.
Groetjes Bram
Aan deze uitgave werkten mee: Jan
Cremers, Hans Derks, Danielle van
Duijnhoven, Jessie Hopman-Wijers,
Esther Horsten-Theunissen, Bram
Jans, Willy Janssen, Sjaak Kroon,
Gerie van der Land, Wim Lemmens,
Ellis van de Locht, Anke MarséSchoofs, Charlotte Medendorp, Sjef
Pete Németh, Jan Simons, Thea
Theunissen, Wil van der Wielen,
Petra Zwartjes
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KBO Bonte-Carnavalsmiddag

KBO organiseert wederom een Bonte-Carnavalsmiddag voor (de iets)
ouderen. (onder voorbehoud en rekening houdend met nieuwe/geldende
Corona-maatregelen)
Op maandag 21 februari 2022 organiseert de KBO na jaren weer een carnavalsmiddag voor de (iets) ouderen
in onze gemeenschap. Gelet op het
succes van vorige jaren kan de KBO
hier niet meer omheen. Er staan optredens gepland van diverse “artiesten”, o.a. enne Brabantse verteller en
de Worstetöwkes “nieuwe stijl”. Alles gebeurt volgens de dan geldende
Corona-maatregelen. Deze middag is
toegankelijk voor iedereen, voor zowel KBO-leden alsook niet KBO-leden. Alles speelt zich af in MFC De
Koppel. Aanvang van de middag is
13.30 uur, zaal open 13.15 uur. Ein-

de middag rond 17.00 uur. Aanmelding s.v.p. bij Kosien ten Haaf (tel.
0631764634, email:
Kosien_ten_Haaf@hotmail.com
).
Aanmelding is verplicht. De entree is
€ 10,00 per persoon. Graag dit bedrag
overmaken op bankrekeningnummer
NL87 RABO 0131 6391 29 t.n.v.
KBO afd.Middelaar. U krijgt voor dit
bedrag: 1x Koffie/thee met iets lekkers bij binnenkomst, zoutjes en versnaperingen op tafel en natuurlijk de
optredens van de artiesten. Hopelijk
treffen we vele (iets) ouderen bij deze
carnavaleske ouderenmiddag. Aanmelding kan geschieden tot woensdag
16 februari.
Allemaal van harte welkom en tot
ziens op maandagmiddag 21 februari!

Enquête woonwensen
Dorpsraad Middelaar en Plasmolen
houdt een enquête om de woonwensen binnen onze kernen in kaart te
brengen. De uitkomst hiervan nemen
wij mee in een thema-avond over wonen en bouwen, deze zullen wij in de
nabije toekomst gaan organiseren.
U kunt deze enquête vinden via maasburen:

m a a s b u re n . n l / p a g i n a / d o r p s raad-middelaar-en-plasmolen
Of via onderstaande QR code:

Ledenstop Net Nie
Uiteraard heeft ook volleybalclub
Net Nie veel last van de beperkingen
i.v.m. Corona. We hebben een aantal
maanden niet kunnen spelen, daarna
een paar maanden wel en nu liggen
we alweer weken stil. Net Nie is een
leuke club met leden in alle leeftijdscategorieën. Het is heel fijn dat we recent enkele nieuwe leden hebben mogen begroeten. We kunnen nu vaker
met zes tegen zes spelen, wat het spel
natuurlijk veel leuker maakt.
Het zou fijn zijn als we er nog enkele
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leden bij krijgen. Het niveau is echt
niet hoog, maar we doen wel ons best.
Zodra het weer kan en mag spelen we
als vanouds op vrijdagavond, van
20:00 uur tot 21:00 uur in De Koppel. De vrijdagavond is een prima
avond om de week af te sluiten en het
weekend te beginnen. En kun je een
keer niet, helemaal geen probleem.
Na 21:00 uur is er uiteraard de ‘derde
helft’ aan de bar. Altijd gezellig!
Dus, kom en speel mee, voordat de
ledenstop waarheid wordt.

Blauw

Marieke

Om half zeven gaat de wekkerradio
af. Nou ja, hij begint te spelen. Hoe
zeg je dat eigenlijk van de wekkerradio? In principe gaat ie dus áán.
Ik hoor een mevrouw die vraagt of
haar man het alarm al heeft aangezet. Natuurlijk heeft hij dat vergeten.
Ze zet hem dan zelf wel aan. Via de
app. En dan zeggen ze “welterusten
schat” tegen elkaar. Kom zeg, ik ben
net wakker! De dag moet nog beginnen. En wat voor een dag! Een
lekker ouderwets drukke dag met
muesli maken, foto’s zoeken, hoorn
spelen, jongens uit school halen,
pannenkoeken bakken en de eerste
repetitie van het jaar. In de loop van
de dag wordt me duidelijk dat het
Blue Monday is, de deprimerendste dag van het jaar. Wellicht was
dat voor het koppel van de radio de
aanleiding om in bed te kruipen en
de dag te negeren maar dan had ik
toch het alarm niet aangezet. Mijn
Blue Monday is in ieder geval totaal
niet blauw. De lucht wel, maar dat
is bepaald niet deprimerend. Wat
dan wel? De radicale wending bij
het inzamelen van het oud papier?
Dat probleem was toch na een paar
telefoontjes en appjes opgelost? De
luierinzameling? Die is toch ook
bijna vlekkeloos van start gegaan.
Een klein smetje was de zak kleren
die abusievelijk in de luiercontainer
verdween, maar verder weten de oppássende ouders én de óppassende
grootouders van al die geboortegolf-baby’s nu raad met de luiers. De
gemeenteraadsverkiezingen? Die
zijn nooit op maandag. Nee, déze
blauwe maandag heb ik geen reden
om blue te zijn. Wat je op een blauwe
maandag wél kunt doen, is iets wat
je niet al te lang volhoudt. Zou een
mooie tekst zijn voor het happertje
van mijn kleinzoon. U weet wel, zo’n
origami-orakel, een vouwwerkje dat
de kinderen met vier vingers bedienen. Ze vragen je: “hoeveel keer,
opa?” “Zes!” “En nu: geel, blauw,
rood of groen?” Doe dan maar
blauw, we zitten er nu toch helemaal
in. Het vakje wordt opengevouwen
en de vraag komt tevoorschijn. “Wat
wil je in 2022 gaan doen?” “Weer
lekker fietsen!” De vraag van het
happertje had natuurlijk ook kunnen
luiden: “Wat heb je wel eens een
blauwe maandag gedaan?” Ik daag
u uit om daar eens over na te denken. Een heel fijn 2022!
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De Krölstarte proberen het weer
Met het oog op de ontwikkelingen
rond de omikron variant van het coronavirus heeft het bestuur van CV
De Krölstarte, net als veel andere
verenigingen, moeten besluiten in het
komende carnavalsweekend (weer)
geen publieksactiviteiten te organiseren.
Onthullingsspektakel
Om het jaar echter niet helemaal
verloren te laten gaan, is het plan nu
op zondagmiddag 27 maart met een
groots illusionistisch onthullingsspektakel in de Koppel in een keer de
Jubileumprins, de Jeugdprins(es) en

het Boerenbruidspaar bekend te maken.

Jubileumfeest
In het Paasweekend wordt vervolgens
het 66-jarig jubileum van De Krölstarte gevierd met op zaterdagavond 16
april een groot jubileumdansfeest in
de Koppel met de Originals en op
zondag 17 april activiteiten en attracties voor en met het hele dorp.
Anderhalf jaar in functie
De Jubileumprins, de Jeugdprins(es)
en het Boerenbruidspaar blijven “in
functie” tot en met het carnaval van

2023 en zijn dan, als het een beetje
meezit, het stralend middelpunt van
alle carnavalsactiviteiten die nu, voor
het tweede jaar op rij, noodgedwongen niet door kunnen gaan.

Maasburen.nl bestaat alweer 5 jaar!

Het is alweer bijna 6 jaar geleden dat
Sjaak Hendriks aan Wilma Lamers en
mij vroeg of we ons wilden verdiepen
in het digitale dorpsplein dat er voor
onze gemeente aan zat te komen. Na
de informatie bijeenkomst waren we
erg enthousiast en begonnen we aan
de opleiding buurtverbinder. Tijdens
de opleiding hebben we samen met
de buurtverbinders van de andere dorpen, de naam Maasburen bedacht omdat onze dorpjes zo gezellig naast elkaar aan de Maas liggen. Gaandeweg
kwamen we erachter dat de dorpen
onderling toch veel verschilden maar
daar hebben we overal een mouw
aan gepast en wij als buurtverbinders
konden het uiteindelijk overal over
eens worden. Wel bleek al gauw dat
je als buurtverbinder niet alleen digi-

taal bezig moest zijn maar dat je ook
echt met mensen in gesprek moest
gaan en overal informatie moest zien
in te winnen.
In maart 2017 gingen we “live” zoals
dat zo mooi heet. We hadden een heuse tour gepland door alle dorpen met
een bus en een megafoon om iedereen
naar de dorpspleinen te krijgen en we
hadden flyers om uit te delen. Daarop stond ook hoe je op maasburen.
nl je zelf kon inschrijven en zodoende achter al het nieuws uit de dorpen
kon komen. Dat was een mooie dag,
hoewel er ook best wel inwoners waren die dachten waar zijn die nu mee
bezig.
De eerste 2 jaar was vooral een zoek-

tocht naar wat we op het platform
wilden plaatsen en natuurlijk ook het
hoe en waarom. Het was vooral veel
met iedereen, inclusief de gemeente, overleggen. We hebben langs alle
kanten hulp gekregen en daar waren
we erg blij mee.
We zijn nu op het punt dat we heel
wat kunnen toevoegen aan de informatie voorziening binnen onze gemeente. Bijvoorbeeld in de corona
tijd, toen de rubriek elkaar helpen
goed gebruikt kon worden, o.a. voor
boodschappen doen voor de zieken.
Tijdens het hoog water hadden we
ook rechtstreeks contact met de gemeente, zodat we eenduidige informatie gelijk op de beveiligingsapps
en op Maasburen.nl konden zetten.
Daar was de gemeente ook blij mee.
Zij hebben recentelijk de sociale
kaart volledig op Maasburen.nl gezet
en dat biedt zoveel mogelijkheden
op allerlei fronten. Om al deze mogelijkheden weer onder de aandacht
te brengen en ons jubileum te vieren,
zullen jullie ons het komende jaar
verschillende keren voorbij zien komen. Hopelijk live als corona het toe
laat, maar zeker ook digitaal.
Wilma Lamers en Petra Zwartjes
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Muziekvereniging Middelaar
De leden van Muziekvereniging
Middelaar hebben het repeteren en
de optredens erg gemist. Vooral het
afgelasten van het Vergeet-mij-nietconcert deed pijn, ook al was het achteraf de beste beslissing. Gelukkig
kwam daar vanuit het dorp erg veel
begrip voor. Hopelijk kan er snel een
nieuwe planning gemaakt worden
met in ieder geval de concerten die
nog in het vat zitten. Een klein beetje
muziek is er in de afgelopen periode
wel gemaakt in Middelaar.

Pieten
Tijdens de aangepaste intocht van
de Sint in november heeft de Pietenband, een afvaardiging van de Muziekvereniging aangevuld met een
paar leerlingen, op een afgebakend
hoekje voor de Koppel een serie medleys gespeeld en daarmee bijgedragen
aan een vrolijke sinterklaassfeer.
Lichtjestocht
Enkele leden van de Muziekvereniging hebben bij de Lichtjestocht
kerstliedjes gespeeld. Hoe dat ging,
daarover leest u elders in deze krant
meer.

dra leerlingen het A-diploma hebben,
mogen ze mee spelen in het orkest.
De versoepeling vanuit het kabinet
kwam voor Bram dus precies op tijd
want op 17 januari mocht de Muziekvereniging weer repeteren. Mét een
glunderende Bram.
Zin om bij de Muziekvereniging muziek te (leren) maken? Neem contact
op met secretariaat. 0622980265 of
mariekelemmen@gmail.com.

Junior
Op 15 januari heeft Bram Jans het
A-diploma op trompet gehaald. Zo-

Eigenwijs

Sterrenschool EigenWijs heeft vanuit
het Leespunt Middelaar een mooi bedrag ontvangen, daar zijn we heel blij
mee! De school heeft dit bedrag gebruikt om een impuls te geven aan de
boekencollectie op school, maar ook
voor de aanschaf van ondersteunende materialen bij het leren lezen. We
willen het Leespunt graag namens
alle kinderen van Sterrenschool EigenWijs hiervoor bedanken!

Oud papier

Goed nieuws! Met ingang van 1 januari 2022 wordt het oud papier in de
gemeente Mook en Middelaar door de
DAR aan huis opgehaald. Zaterdag 8
januari werd het oud papier in Middelaar en Plasmolen voor het eerst
opgehaald. In Middelaar zal daardoor
4

Glasvezel

Vorig jaar in de zomer hebben we uw
mening gevraagd over de aangelegde
glasvezel. Wij hadden namelijk van
een aantal mensen signalen gekregen
dat ze niet tevreden waren met de
glasvezel.
We hebben minder dan 20 reacties op
onze oproep gekregen. Een enkeling
was positief of was na wat opstartproblemen tevreden en ruim de helft
was niet tevreden. De klachten verschillende per aansluiting. Het betrof
klachten van verschillende providers.
Er was geen duidelijk patroon in de
klachten te zien.
De dorpsraad Molenhoek heeft ook
onderzoek gedaan naar de tevredenheid over glasvezel. Daar waren rela-

voortaan geen container meer op het
dorpsplein worden geplaatst. De volgende gelegenheid om het papier aan
de straat te zetten is zaterdag 5 februari.
Het papier moet gebundeld, voor

tief veel klachten over het niet netjes
terug brengen van de oorspronkelijk
staat van stoep of trottoir. Maar ook
hier geen noemenswaardige klachten
over de glasvezel.
De aangemelde klachten zien wij als
incidenten die bij elke introductie van
iets nieuws optreden. Was er sprake
van veel en of dezelfde soort klachten van één provider dan hadden wij
hier actie op kunnen ondernemen. Als
dorpsraad kunnen wij niets doen aan
incidenten.
Hopelijk zijn de klachten inmiddels
opgelost.
De dorpsraad Middelaar en Plasmolen

07.30 uur, voor het huis aan de straat
worden gezet. Alle andere data en
informatie kunt u hier op de website
van de DAR vinden of door de app
van de DAR op uw mobiel of tablet
te zetten.
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Pastoor Miedema: ‘Laat de kerk in Middelaar blijven’
“Na ruim een jaar in de kop van Limburg ben ik hier nu redelijk gewend”,
knikt pastoor Theo Miedema. “Ik ben
blij dat ik mijn draai zo’n beetje gevonden heb.” De vraag was hoe hij
de overstap van de Venrayse kerkdorpen Leunen, Veulen en Heide naar
de zes noordelijkste parochies van de
provincie heeft ervaren in een jaar
waarin de coronapandemie de normale gang van zaken ook nog eens flink
verstoorde.

De pastoor vertelt dat die overstap
naar de parochies van Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar,
Mook en Molenhoek (VOMMMM)
bepaald niet gemakkelijk was. “Er
kwam veel op me af. Het maakt echt
verschil: drie of zes parochies. Daarnaast heeft elke parochie toch haar
eigen cultuur en manier van doen. Ik
moest letterlijk en figuurlijk de weg
leren kennen. En ik moest veel mensen leren kennen. Dat was extra lastig
door alle coronabeperkingen.”
Wat zijn taak ook bemoeilijkte: kapelaan Kessels kreeg van bisschop
Smeets de opdracht om in Rome verder te studeren, zodat de pastoor de
zorg voor alle parochianen voornamelijk in zijn eentje op zijn schouders
draagt.

Inmiddels weet Miedema, die oorspronkelijk uit de buurt van Deventer komt, de weg wel in de regio. Hij
weet waar de kapel van de Riethorst
staat en heeft hij een Mariamis opgedragen bij het kapelletje aan de Eindweg. Ook in de kerk van Middelaar
is hij al heel wat keren voorgegaan in
de mis.

Bedevaartplaats
“Een mooi, karakteristiek kerkje”, zo
omschrijft hij de Middelaarse kerk.
“Al in de twaalfde eeuw stond op
deze plek een kapel, heb ik gehoord.
Gaandeweg werd Middelaar zelfs een
bedevaartplaats van de Heilige Brigida. Vele pelgrims kwamen hier bidden bij het beeld van deze Ierse beschermheilige van slechtzienden en
blinden en van het hoornvee.”
Nadat de kerk tijdens de Tweede
Wereldoorlog kapot was geschoten,
zorgde de toenmalige pastoor Driessen ervoor dat de kerk weer werd herbouwd. “Bakstenen waren in die tijd
hard nodig voor de wederopbouw,
dus werd de toren herbouwd met mergelstenen”, zegt Miedema. “Dat was
goedkoop, want die konden per schip
vanuit Zuid-Limburg via de Maas
worden aangevoerd.”
Aan het hart
Net als pastoor Driessen moet pastoor Miedema heel goed op de penningen letten. “Er komt tegenwoordig
veel minder geld binnen. Zo is er nog
maar eenmaal in de twee weken een
mis en er zitten veel minder mensen
in de kerk. Dat scheelt flink in de collecte-opbrengsten. Ook zijn er veel
minder huwelijken en dopen en laten
mensen zich vaker cremeren. De inkomsten kelderen en door dat alles
wordt het steeds moeilijker om de
kerk goed te onderhouden. Zo zijn de
buitenmuren in de herfst opnieuw
gevoegd. Hoewel daar subsidie voor
was gegeven, was het toch een kostbare investering om het gebouw in
goede conditie te houden.”

Ook de Actie Kerkbalans, waar vroeger veel mensen aan meededen voor
het in stand houden van de parochie
en het kerkgebouw, levert helaas elk
jaar minder op. Al is hij hier pas een
jaar, dat gaat de pastoor echt aan het
hart. “Ik zou alle inwoners van Middelaar en Plasmolen op willen roepen
om iets bij te dragen voor hun eigen
kerk. Al is het maar een klein bedrag.
Het zou zo jammer zijn als we na al
die eeuwen geen kerk meer in stand
kunnen houden op deze plek in het
hart van Middelaar.”
Wilt u iets bijdragen aan de parochie en/of kerk van Middelaar? Uw
bijdrage is van harte welkom op rekeningnummers NL 19 RABO 0131
6328 84 (pastoraat en kerkgebouw)
of NL 25 RABO 0131 6218 15 (alleen
kerkgebouw). Hartelijk dank!
Kerkbestuur wil praten
met parochianen
De ontwikkelingen binnen de Katholieke Kerk gaan snel. Zo kwamen
er al veel minder mensen in de kerk
en dat proces is alleen maar versneld
door corona. Inkomsten lopen fors
terug, terwijl de kosten voor het in
stand houden van kerkgebouwen erg
hoog zijn.
Dat kan zo niet doorgaan en het kerkbestuur van de VOMMMM-parochies (waaronder Middelaar) wil dan
ook graag in gesprek met de parochianen. Vertellen hoe de zaken ervoor
staan, praten over wat we kunnen
verwachten, vragen welke richting
we met z’n allen willen inslaan. Wat
betekent ‘kerk’ eigenlijk voor ons
als we het kerkgebouw en de missen
buiten beschouwing laten?
Als de coronamaatregelen het toelaten, wil het kerkbestuur over een
paar maanden met de parochie van
Middelaar in gesprek. Meer informatie volgt te zijner tijd, onder meer
in de huis-aan-huisbladen.
5
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Middelaar Zwerfvuil Vrij
Inmiddels zijn we met 15 vrouwen en
mannen een jaar bezig om Middelaar
het schoonste dorp van Nederland te
maken. Ook in Milsbeek is er, in navolging van ons initiatief, een groep
mensen gestart met opruimen. Ik zag
zelfs al iemand met een kruiwagen
lopen!
De DAR is gestart met het project
Wijkhelden (kijk voor uitleg op de
site) waar we inmiddels alle 15 lid
van zijn geworden omdat we dan tijdens onze werkzaamheden ook verzekerd zijn. Ja we vinden van alles,
van Tiny Ladies, autoradio’s, porte-

Busje komt zo

Mijn buurman Theo van Brunschot
is vrijwilliger op de buurtbus, op lijn
569.
Twee keer in de week rijdt hij vier
keer het rondje Middelaar, Plasmolen, Mook, Molenhoek, Malden.
Het zijn ritten van een uur. Door ‘de
buurt’, langs winkels, huisarts, gemeenschapshuis en NS-station Molenhoek. “Station is een populaire
halte.” Buurtbus rijdt niet alleen over
de Rijksweg, zoals lijn 83. Buurtbus
brengt dichterbij! Sinds de bus rijdt
is Theo actief. “Nee, chauffeuren verveelt niet. Zeker niet! Soms zijn er
mooie verhalen. En de contacten met
mijn collega’s zijn ook leuk.”
“Lokaal sociaal Theo? dat werk bij
de buurtbus.”
“Hij schiet in de lach. Haha. Mijn
vrijwilligersbaantje bij de bus vind
ik maatschappelijk belangrijk voor
alle inwoners van de dorpen waar de
buurtbus rijdt.”
Woensdag reed ik een rit met hem
mee. Betalen kan met een ov-jaarkaart en als je die niet hebt kun je
pinnen. Contant betalen kan niet.
Sinds 22 december is er een andere
bus. Deze bus heeft een lage instap,
acht zitplaatsen en er is genoeg ruimte voor kinderwagen, rollator en volle
6

monnees, volle luiers en lege flessen
sterke drank van Oost-Europese vissers. Opmerkelijk is dat, nadat Max
wereldkampioen is geworden, het
aandeel lege Red Bull blikjes sterk is
gestegen. De samenwerking met de
buitendienst van de gemeente m.n.
Giel is ook voortreffelijk . We hoeven
maar onze volle zakken of illegale
storten door te geven en ze worden
opgeruimd.
Het was wel even wennen aan het feit
dat we geen oud papier meer kwijt
kunnen op het kerkplein, maar dat
de DAR ze van deur tot deur komt

boodschappentas. Zelfs voor alles tegelijk!
In Plasmolen zijn er nog niet veel
mensen die gebruik maken van de
bus, vanuit Middelaar en de andere
dorpen worden dat er steeds meer.
Verbinding
De bus rijdt van maandag tot en met
vrijdag. 1 x per uur. Zeker voor de
inwoners van Middelaar geeft de
buurtbus vrijheid en een snellere en
gemakkelijkere verbinding met de
buurdorpen. Per rit wordt het aantal
passagiers bijgehouden. Per dag zijn
er gemiddeld 25 tot 30 passagiers op
deze route, zo’n 500 in de maand.
Tijdens het uur dat ik meerijd heeft
Theo een volle bak. Op de Witteweg
stappen er vijf jongelui in, leerlingen
van het Helicon Nijmegen. Twee dagen in de week lopen zij stage bij Jojanneke. “Weet u niet wie dat is?!?”
Dat vinden ze maar raar. Ze werken
er met plezier, in het groen en met de
dieren. Bij De Koppel stapt nog een
jongeman in. Hij blijft staan en zo
rijdt de bus naar het station in Mook.
”Chauffeur, haal ik mijn trein nog?”
Dat gaat lukken.
Mobiel en niet afhankelijk
Bij het winkelcentrum in Malden
stapt een mevrouw uit Molenhoek

ophalen vanaf 07.30 uur ’s morgens.
Uit voorzorg had ik de ingepakte en
stevig gebundelde dozen al ’s avonds
aan straat gezet. als enige overigens.
Zaterdag om 10 uur stonden een auto
en een vrachtwagen met 4 medewerkersvan de DAR stil voor mijn deur
om naar Ria en mij te zwaaien en de
duim op te steken. En nu maar hopen
dat op een toevallige winderige zaterdag niet te veel papier alle kanten
opwaait en ons onnodig extra werk
verschaft.
U allen een schoon 2022 toewensend,
Sjef

in. Ze vertelt dat ze naar de opticien
is geweest en meteen even naar de
slager. “Twee jaar geleden heb ik bewust de beslissing genomen om mijn
rijbewijs niet te verlengen. Mijn zicht
wordt minder, tja, dat krijg je als je
ouder wordt, ik word 90. Deze bus is
erg fijn. Zo blijf ik mobiel en niet afhankelijk.” Ze vertelt waar ze woont.
Wat een service! Theo stopt voor de
entree van haar appartement. “Als dat
kan, dan doen onze chauffeurs dat.
We stoppen ook buiten de vaste stopplaatsen als iemand dat goed aangeeft
en het verkeer het toelaat. En als dat
nodig is helpen we jong en oud met
in- en uitstappen.”
www.buitenkansmiddelaar.nl
Was een leuke rit met leuke mensen.
Thuis meteen even gegoogeld op Jojanneke Middelaar. Als u haar en haar
bedrijf Buitenkans niet kent: de moeite waard om dat ook even te doen. lokaal sociaal bedrijf, zie ik.
Meer chauffeurs zijn van harte welkom.
Je kunt je aanmelden bij Bert Koeneman, 06 53238758
Gerie van der Land-Zijderveld,
Plasmolen,
www.breng.nl dienstregeling 569.
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Advertorial

Beste inwoners van Middelaar en Plasmolen,
Mooie krant, jullie krant. Ik lees hem ook graag.
Ik ken veel mensen in Middelaar en Plasmolen. Als het zo te praat komt, vertellen ze mij dat deze krant goed wordt
gelezen. Een goede reden om, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, gebruik te maken van de
reclamemogelijkheden die De Dorpskrant biedt.
Groei
In de loop der tijd is De Dorpskrant Middelaar en Plasmolen gegroeid. PvdA Lokaal Sociaal ook. Stap voor stap
kregen wij meer vertrouwen, meer leden en meer kiezers. Dat vertrouwen begon onder leiding van mijn voorganger
Lee Tonnaer. Ik ervaar het als bijzonder en waardevol dat ik sinds september jongslede als fractieleider en lijsttrekker de kar mag trekken. Dat is leuk en boeiend en ik doe het met plezier.
Op onze verkiezingslijst staan maar liefst 18 kandidaten. 9 mannen en 9 vrouwen. Vier ervan komen uit Middelaar
en Plasmolen. Dat laatste verdient hier wel even extra aandacht.
Onze groei is te danken aan: goed beseffen namens wie we werken, door luisteren én door doen! En ook door inwoners en coalitiegenoten met respect te behandelen. Hierbij wil ik ook het werk van onze wethouder Karin Peters
noemen. Zij deed haar werk met hart en ziel en blijft dat doen tot haar afscheid in maart. Daarnaast zijn wij ons
van bewust, dat goed samenwerken met de andere partijen -en soms een pas op de plaats- het beste resultaat geeft.
Sámen Sterker, fijn en veilig wonen, dat is ons doel.
Verkiezingskandidaten
Maar liefst vier mensen uit Middelaar en Plasmolen
Everhard Scheltinga uit Middelaar is in september jongsleden beëdigd als raadslid, daar wil hij graag mee doorgaan.
U vindt hem op Lijst 2 nummer 3.
Gonda van der Zwaag, Gerie van der Land-Zijderveld en Theo van Brunschot uit Plasmolen zijn voor veel mensen
in Middelaar en Plasmolen ook geen onbekenden. Daarnaast verrassend vers bloed op onze verkiezingslijst. Helaas
komt er voor 16 maart geen Dorpskrant meer uit om ze allemaal aan u te presenteren, maar we houden u graag op
de hoogte via andere media. Onder andere via onze folders, de weekkranten, www.maasburen.nl en Facebook.
Wil je meedoen? Of heb je een tip?
Bel gerust, of stuur een mail. Graag ga ik met je in gesprek. www.kieslokaalsociaal.nl
Ton Broekmans, fractieleider en lijstrekker 2022 PvdA Lokaal Sociaal Gemeente Mook en Middelaar
Vertrouwd en dichtbij!

van links naar rechts: Gonda, Everhard, Ton, Gerie en Theo.
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De ASD iets voor jou?
In de Dorpskrant van september vorig jaar deden we al een oproep voor
een vrijwilliger voor De Adviesraad
Sociaal Domein gemeente Mook en
Middelaar.

De ASD is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviseert aan
het gemeentebestuur over beleid en
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
Jeugdwet en de Participatiewet in de
gemeente Mook en Middelaar. Het
levert een bijdrage aan de voorbereiding van beleid van de gemeente op
het gebied van de Wmo, Jeugd- en
Participatiewet, geeft commentaar op
(adviseert) de gemeentelijke beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen
en is betrokken bij de evaluatie van
de uitvoering van deze beleidsterrei-

nen.

In het ASD zitten inwoners uit de verschillende kernen van onze gemeente.
Zij weten wat er speelt in hun dorp en
hoe zaken wel of juist niet geregeld
zijn. Elk lid heeft z’n eigen deskundigheid, ervaringen en achtergronden, zoals jeugdzorg, ouderenwerk,
gehandicaptenzorg, mantelzorg, werk
en inkomen, vrijwilligers-ondersteuning. Wat hun achtergrond is ook,
allemaal zetten ze zich in voor de inwoners van onze gemeente.
De ASD is alert op signalen vanuit
de inwoners van de gemeente. De adviesraad beoogt inwoners een stem
te geven door deze signalen mee te
wegen in gevraagde en ongevraagde
advisering. De ASD kijkt, oordeelt en

adviseert altijd vanuit het perspectief
van de inwoner in het algemeen en
die van de inwoner als (potentiële)
cliënt in het bijzonder.
Ger Megens zit nu in de ASD. Ger
geeft aan te willen stoppen. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners
van Middelaar en Plasmolen gehoord
blijven in de ASD en zoeken (één of
meer) mensen die dit van Ger willen
overnemen.
Lijkt het je iets en wil jij iets doen
voor onze gemeenschap, laat het ons
weten.

Wensbus nu ook in Middelaar en Plasmolen
U heeft het al op meerdere plekken
kunnen lezen. De Wensbus Gennep
is uitgebreid met een nieuwe volledig
elektrische Wensbus. Deze Wensbus
doet vanaf dit jaar ook Middelaar en
Plasmolen aan. Iedereen in Middelaar
en Plasmolen kan de Wensbus bestellen.

Gerrit ten Haaf uit het Zevendal had
de primeur. Hij heeft als eerste een rit
met de Wensbus gemaakt. Gerrit gaat
wekelijks naar ESP in Gennep waar
hij zijn fysio-trainingen doet. Tot voor
heen was Kosien zijn privé-chauffeuse. Voor dinsdag 11 januari had Gerrit zijn eerste rit gereserveerd. Op de
afgesproken tijd stond de chauffeur
met de Wensbus in het Zevendal. De
rit naar Gennep verliep voorspoedig, Gerrit was in druk gesprek met
de chauffeur en voor dat hij het wist
stond de Wensbus al bij ESP voor de
deur. En ook de Wensbus voor de terugreis was exact op tijd.
Het werkt echt heel simpel, je belt
minimaal een dag voor de rit de coördinator van de Wensbus, geeft aan
waar je naar toe wilt en hoe laat. Ook
de tijd voor de terugreis geef je door.
En in de bus betaal je met je pinkaart.
Gerrit heeft voor de komende vier
weken zijn ritten al gereserveerd.
Het werkt heel eenvoudig. Wil je ook
een rit reserveren bel 06 14706405 of
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wil je meer weten over de Wensbus
kijk op de site:
www.wensbusgennep.nl.
De Wensbus is per 1 januari kunnen starten omdat een aantal van de
vrijwilligers tijdelijk extra diensten
draait. Om hen te ontlasten zoeken
we nog steeds zowel mannen als
vrouwen voor de functie van Coördinator, Chauffeur en Bestuurslid.
Heb je interesse, meld je aan. Het
maakt niet uit hoe vaak je kunt of
hoeveel tijd je wilt besteden. Al is het
maar 1 maal per maand. Want ook
hier geldt: vele handen maken het
werk licht.
aanmelden kan via:
dorpsraadmiddelaarenplasmolen@
outlook.com
of
info@kbomiddelaar.nl
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Duurzaam Mook en Middelaar
Nederlanders vinden het belangrijk
om duurzamer te gaan leven. Daarom wordt daar door de regering meer
aandacht aan besteed en is aan het gemeentebestuur van Mook en Middelaar gevraagd hoe zij hieraan inhoud
willen geven. Over twee maanden
kiezen we nieuwe gemeenteraadsleden. Zij zullen van ons willen weten
hoe en wanneer wij van het aardgas
af willen. Daarvoor bestaan twee
richtingen. Een collectief systeem
waarbij gebruik wordt gemaakt van
de Mookerplas en de Maas, of een
individueel systeem, waarbij iedereen zijn eigen warmtepomp koopt.
Vooralsnog is niet duidelijk aan welk
systeem onze gemeente de voorkeur
geeft.
Wilt u weten of uw woning geschikt
is voor een warmtepomp, zet dan de

ketelthermostaat op 50 graden. Krijgt
u de woning dan niet warm, breng dan
meer isolatie aan. Immers energie die
niet door de buitenschil verloren gaat,
hoeft ook niet opgewekt te worden.

Energiecafé Mook en Middelaar bestaat uit een groep inwoners, waarvan
er een tiental als energiecoach graag
bij u aan huis komen om voor uw situatie een persoonlijk advies te geven
over het isoleren van uw woning of
het aanbrengen van zonnepanelen.
Wilt u van dit gratis advies gebruik
maken, stuur dan een email naar energiecoach@energiecafemookenmiddelaar.nl. Wilt u zelf energiecoach
worden, geef u dan op voor het volgen van een gratis cursus.
Stroomvanhier bestaat uit een groep

inwoners die een Energiecoöperatie
hebben opgericht. Zie artikel van de
energie coöperatie in dit blad.
Stichting Duurzaam Mook en Middelaar is een paar jaar geleden door
een aantal inwoners opgericht om
de gemeente te adviseren op het gebied van duurzaamheid. Het afgelopen jaar hebben eigenaar-bewoners
van woningen in onze gemeente een
waardebon van 50 euro ontvangen,
om hiermee kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. Heeft
u over voorgaande onderwerpen vragen of kunt u geen email versturen,
bel dan 0246455160. Wil van der
Wielen secretaris van de Stichting
Duurzaam Mook en Middelaar helpt
u graag verder.

Energiecoöperatie “Stroomvanhier” van start
In onze gemeente gaat de eerste lokale opwekcentrale van duurzame
energie van start. Na de oprichting
van de coöperatie in juni 2021 zijn
in december en in januari 2022 leden geworven die in deze coöperatie
deelnemen. Zij beheren gezamenlijk
de eerste opwekcentrale van 180 zonnepanelen die op het bedrijf van de
agrariër Roording aan de Lierweg in
Molenhoek wordt aangelegd. Voor
meer informatie zie de website
www.stroomvanhier.nl .
Op dit moment zijn er 31 leden die met
één of meerdere zonnepanlen in totaal
ruim 61.000 kWh per jaar opwekken.
Dit is het gemiddelde energieverbruik
voor ongeveer 22 huishoudens. Hiermee draagt de coöperatie bij aan het
energieneutraal maken van de gemeente Mook en Middelaar. Een stre-

ven dat de gemeente in 2030 bereikt
wil hebben. Daarvoor zullen nog wel
enkele stappen gezet moeten worden,
maar het begin is gemaakt.

In de coöperatie nemen ook enkele
inwoners van Middelaar en Plasmolen deel. Zij hebben samen een aanvraag lopen voor zo’n 35 panelen,
19% van het totaal. Met de recente
oproep begin januari dit jaar zijn de
toen nog beschikbare zonnepanelen
overtekend. Het bestuur van de coöperatie wil alle aanvragers die hebben
gereageerd, honoreren met (een deel
van) het aantal in hun verzoek.
Het bestuur heeft ook moeten besluiten om het maximale aantal zonnepanelen vast te zetten op 9 stuks. Dit
om te voorkomen dat een lid bij verschrijding hiervan door de belastingdienst wordt aangemerkt als ‘het hebben van een aanmerkelijk belang’.
Dit zou financiële consequenties kunnen hebben voor die leden. Het bestuur is hierover in contact met de belastingdienst om hier vrijstelling voor

te krijgen. Dergelijke regelgeving
blokkeert de oprichting en deelname
van kleinschalige energieopwekeenheden. Bij een grotere energieopwekcentrale speelt dit niet. Echter op dit
moment kunnen bijna alleen maar
kleinschalige eenheden worden gerealiseerd omdat het openbare elektriciteitsnetwerk niet geschikt is om
grootschalige teruglevering mogelijk
te maken. We zitten dus min of meer
in een patstelling.
De coöperatie is op zoek naar een
nieuw dak om een tweede opwekeenheid te plaatsen. De oppervlakte
van dat dak moet minimaal 350 m2
bedragen om 180 panelen te kunnen
plaatsen. Mocht u zich hiervoor willen aanmelden of een suggestie hebben, neem dan contact op met Jan
Cremers, tel. 0654315435 of meldt
dit bij info@stroomvanhier.nl
9
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Astrantia

Je kunt van het nieuwe kabinet denken wat je wilt, bij Astrantia zijn ze
blij dat het belang van sporten gezien
wordt. De stap van alleen de jeugd laten sporten, alleen overdag en alleen
buiten naar iedereen, altijd en overal geeft toch wel aan hoe belangrijk
de nieuwe gezondheidsminister het
vindt dat iedereen weer regelmatig en
systematisch gaat bewegen. De volgende stappen, die naar wedstrijden
en daarna naar wedstrijden mét publiek zullen ook wel een keer komen.
Voorlopig kan er weer gevoetbald en
gekorfbald worden. En dat doet goed.
Voetbal
Wie de Gelderlander leest, heeft gezien dat Patrick Pothuizen zijn contract met Astrantia opnieuw heeft ver-

lengd. Nadat de competitie voor het
derde jaar op rij onderbroken werd,
lijkt Pothuizen zijn ambitie om met
Astrantia een fraaie eindstand in de
vijfde klasse neer te zetten nu toch
echt waar te willen maken. Meteen na
de persconferentie heeft hij zijn spelers weer de wei in gestuurd.
Korfbal
Ook de korfbalsters zijn zo snel mogelijk weer begonnen met de traingen. Om zoveel mogelijk in actie te
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blijven, trainen de drie seniorenteams
samen en spelen ze zoveel mogelijk
onderlinge wedstrijden.
Welpen
Bij de start van de korfbalcompetitie in september is er ook een nieuw
groepje enthousiaste meiden gestart
met korfbaltrainingen. Lekker buiten
bezig zijn, heerlijk rennen, doelen en
met ballen gooien. Ze hebben heel
goed hun best gedaan en inmiddels al
veel geleerd.
Een aantal fanatieke meiden uit het
B-team verzorgt de trainingen. Gedurende de wintermaanden vinden de
trainingen in De Koppel plaats. Naast
korfbaltrainingen stonden er ook een
pietentraining en een fotospel op het
programma.
Na afloop van de training keken de
meiden vaak samen nog naar een
korfbalwedstrijd van het
C-team.
Vanaf het voorjaar zouden zij graag
zelf wedstrijdjes gaan spelen. Daarvoor zou het leuk zijn als er nog
jongens of meiden aansluiten bij dit
team.
Natuurlijk mag er altijd vrijblijvend
meegetraind worden. De trainingen
zijn elke donderdagavond van 17:3018:30 uur in De Koppel.
Meedoen is gratis en vrijblijvend.
Voor meer informatie of het aanmelden voor een training kunt u contact
opnemen met Daniëlle van Duijnhoven:
astrantiakorfbal@gmail.com
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U kunt uw artikelen voor de
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14 maart mailen naar:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
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welkom bij de redactie.
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