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Route Kerkenpad-Zeldenrust
viert eerste ‘lustrum’
Vooruit, door de coronapandemie kon
er twee jaar lang geen Kerkenpad tussen St. Agatha, Cuijk, Mook en Middelaar worden gehouden. Maar dit
jaar is het voor de vijfde keer dat er
tijdens het Hemelvaartweekend heerlijk kan worden gewandeld en gefietst
tussen de vier plaatsen én worden gevaren tussen St. Agatha en Middelaar.
Dat mag dan toch een lustrum worden genoemd.
Het evenement wordt van Hemelvaartsdag 26 mei tot en met zondag
29 mei gehouden. Het
authentieke pontje Zeldenrust steekt
die vier dagen van 11.00 tot 17.00 uur
de Maas over. Het pontje, dat een grote restauratie nodig had voordat het in
2016 weer kon varen, blijkt een grote
trekpleister.
Oorspronkelijk was het Kerkenpad
een route die langs de vier kerken
van Middelaar, Mook, Cuijk en Sint

Van de redactie
De meidoorn geurt. Ganzenouders
dobberen met hun piepkleine kuikens
op de Mookerplas. Haas, das, vos en
ree wagen zich erg dicht in de buurt
van de dorpskern. Met fatale gevolgen voor een das op de Voordijk. Is
dat nieuws? Moet dat in de krant?
Het moet niet maar het mag wel. En
zeker in de Dorpskrant. Daar mag in
wat wij met z’n allen de moeite waard
vinden voor onze gemeenschap. Dat

Agatha voerde. Nu zijn niet alle kerken meer elke dag geopend tijdens het
evenement, en maakt de kerk (en de

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten
26 Mei 2022
■ Kerkenpad-Zeldenrust Route
29 Mei 2022
■ Rommelmarkt
30 Mei t/m 02 Juni 2022
■ Goede Doelen Week
01 Juni 2022
■ Kommee
02 Juli 2022
■ Open dag Buitenkans
Middelaar
Dorpsraad vergaderingen 20.00u
■ 01 Juni 2022
■ 06 Juli 2022

grot) in Katwijk ook deel uit van de
route. De tocht, die varieert van zo’n
15 tot 20 km, loopt door de mooie
omgeving van Noord-Limburg en het
Maasheggengebied en is te volgen via
de bordjes ‘Kerkenpad-Zeldenrust’.
Verbinding
Het bijzondere aan Kerkenpad-Zeldenrust is de verbinding die gezocht
is tussen Sint Agatha en Middelaar,

deden we al 49 keer en dat doen we
nu ook in deze 50ste editie. U leest
de gebruikelijke bijdragen van de
verenigingen maar vindt ook stukken
die speciaal voor en over deze gouden editie geschreven zijn. Misschien
denkt u bij een van de teksten wel:
“Daar had ik ook wel iets over willen
schrijven!” Dat mag gewoon hè! We
maken ook weer een 51ste editie. En
een 52ste…..

twee dorpen die door de Maas gescheiden worden. In de vorige eeuw
voer tussen deze twee dorpen een
pontje, de Zeldenrust genaamd. Ook
nu brengt de Zeldenrust passagiers
van Sint Agatha naar het Middelaer
Huys.
Het Huys te Middelaer was een aan
de Maas gelegen kasteel. Waarschijnlijk is het kasteel rond 1375 gebouwd
door Arnold van Heumen. Later
kwam het in het bezit van de hertog
van Gelre.
Middelaar werd toen bestuurd door
op het kasteel wonende drosten, on-

>>> vervolg op pagina 2

We wensen u extra veel leesplezier!
Aan deze uitgave werkten mee: Frans
Bouhuis, Jan Cremers, Esther Horsten, Ellie Janssen, Hans Kolvenbach,
Sjaak Kroon, Gerie van der Land-Zijderveld, Ellis van de Locht, Gerard
Overmars, Diny Rohrbach, Kim de
Ruijter, Ruud Sengers, Jan Simons en
Carla Wienhofen.
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der andere van de familie Schenk van
Nijdeggen. Bij het kasteel werd tol
geheven op de Maas. Toen Frederik
Hendrik in 1641 bij Sint Agatha aankwam, liet hij een zogenoemde schipbrug over de Maas leggen en nam hij
het Middelaer Huys in om de brug te
verdedigen.
Tot 1792 stond het ‘Middelaer Huys’
als een machtig bolwerk aan de Maas.
Daarna verviel het kasteel geleidelijk
en werd op die plek de hoeve ‘Middelaer Huys’ gebouwd. Van de grachten die de burcht omringden, zijn nog
overblijfselen in de vorm van terreinverlagingen terug te vinden.
Kunstwerken
In Middelaar is de kerk op Hemelvaartsdag en op zondag 29 mei van
11.00 tot 17.00 uur open. Er wordt
doorlopend een korte presentatie gegeven over de evacuatie van de inwoners van Middelaar in 1944. Daarbij
zijn onder meer bijzondere foto’s te
zien van het interieur van de vooroorlogse kerk.
Na de oorlog lag de kerk in puin, alleen enkele oude beelden konden nog
gered worden. Deze beelden zijn, samen met de klok uit 1533, de reden
dat de Middelaarse kerk een rijksmonument is. In de kerk zelf zijn nog
meer kunstwerken te zien, zoals het
kruisbeeld dat gemaakt is door kunstenaar Piet Killaars. Hij maakte ook
het corpus van Christus van het kruisbeeld aan de Witteweg.
Na de oorlog maakte kunstenaar
Koos van der Horst allerlei kunstwerken om de kerk weer ‘aan te kleden’.
Hij schilderde onder andere de drieluiken van het Maria- en Jozef-altaar,
de schilderijen van de kruisweg en
het icoon van Jezus. Ook het beeld
van Antonius van Padua in het portaal
is van zijn hand. In een folder wordt
uitleg gegeven over alle bezienswaardigheden.
Muziek aan de Maas
Tijdens de vier dagen van Kerkenpad-Zeldenrust is het terras van het
Middelaer Huys elke dag geopend.
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Muziek is er ook: op Hemelvaartsdag
26 mei speelt van 11.00 tot 12.00 uur
Muziekvereniging Middelaar (voorheen Fanfare St. Caecilia) en van
12.00 tot 12.45 uur de Jeugdband. Orkest Divers is tussen 12.45 en 13.45
uur te beluisteren.
Op zondag 29 mei speelt ZAO bij het
Middelaer Huys. Het Zeelands Amusements Orkest bestaat bijna twintig
jaar en is voortgekomen uit Muziekvereniging Zeelandia uit het dorp
Zeeland. In het begin bestond het
vooral uit Zeelandse leden. Inmiddels
heeft het orkest ook een aantal leden uit de regio. Het repertoire bevat
muziek van allerlei genres en is dus
geschikt voor een breed publiek. Het
orkest is blij zich nu ook eens over de
Maas te kunnen laten horen. Dat gebeurt op zondagmiddag bij de aanlegplaats van het pontje aan de Limburgse kant van de Maas, tussen 13.00 en
16.00 uur.
De activiteiten in andere plaatsen:
- In Sint Agatha is zondagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur Fanfare Heilige
Agatha te beluisteren
- Het museum en de Sint Martinus
Kerk in Cuijk zijn beiden van 26 t/m
29 mei geopend vanaf 13.00 uur
- De Beeldentuin en Heemtuin in
Cuijk zijn altijd open
- De molen ‘Jan van Cuijk’ is op donderdag 26 mei open van 12.00 tot
17.00 uur
- De kerk in Katwijk is op donderdag
26 mei en zondag 29 mei open van
12.00 tot 17.00 uur
- De grot bij de kerk van Katwijk is
altijd toegankelijk
- Café van Kempen, ‘de huiskamer
van Katwijk’, is alle vier de dagen
geopend vanaf 12.00 uur.
De route, inclusief vaartocht met de
Zeldenrust, kost € 2,50 (kinderen tot
12 jaar gratis). De kaartjes kunnen
worden gekocht aan de veerstoep
in Sint Agatha en bij het Middelaer
Huys aan de Huissestraat 3.
Zie ook www.vv-zeldenrust.nl

Sokken

Marieke

Ik had weer eens een prijsje gewonnen in de Vriendenloterij. Dit
keer hoefde ik niet de lastige keuze
te maken tussen een broodplank en
een kaasplank maar moest ik slechts
de maat aangeven. Ik had een paar
sokken gewonnen. Alzheimer sokken. Een prijs om blij van te worden.
Want behalve dat je door ze te dragen zichtbaar de strijd tegen alzheimer steunt en de ziekte bespreekbaar
maakt, maak je ook nog de blits met
twee ontzettend vrolijke, kleurrijke
sokken. Totaal verschillend om de
verwarring van alzheimerpatiënten
te symboliseren. De alzheimersokken zijn het nieuwste kapittel in mijn
decennialange relatie met de kous.
Waar die begon? Moet ik even nadenken. Er ploppen nylonkousen op.
Vastgemaakt aan zo’n jarretelgordeltje. Prille puber. Een mooie zondag op z’n paasbest om op familiebezoek te gaan. Je gaat nog even op je
hurken om de hond gedag te zeggen
en voelt het meteen: een driedubbele ladder rolt zich vliegensvlug van
de jarretel over je knie naar je voet.
Drama! Daar ging mijn optreden
als jonge dame. Ik moest gewoon
weer als grijze muis de zondag door.
Ik sla een slordige 20 jaar over. Van
de nylonkous naar de kindersok.
Hoe kan het toch dat ik sinds ik kinderen heb, na elke was sokken overhoud die ik niet tot mooie knolletjes
kan samenvouwen? In het begin bewaar je die eenzame sokken omdat
je denkt dat de matchende exemplaren wel weer een keer opduiken.
Maar op duistere wijze gebeurt dat
niet en wordt de voorraad weessokken steeds groter. Dit mysterie zorgt
voor inspiratie. Van een design verzamelbord voor boven de wasmachine tot een door de wereld reizend
kunstwerk als ‘Wailing wall of lonely socks’. En alles daar tussenin. Er
bestaat zelfs een wetenschappelijke
formule waarmee je kunt berekenen
hoeveel losse sokken je in je leven
kwijt zult raken. De ‘Sock Loss Index’. Ik verzin het niet. Echt spannend vind ik het verschijnsel sinds
ik de voetbalwas doe met duidelijk
herkenbare linker en rechter kousen.
Waarom raakt links vaker zoek dan
rechts? Waarom komen er heel andere kousen terug dan ik heb meegegeven? Ach, laat mij maar mijn
hoofd breken over het sokkenmysterie, laat mijn radertjes maar draaien. Helpt wellicht een beetje tegen
alzheimer.
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Middelaar kleurde ook na carnaval nog rood,
geel en groen!
Waar er in een normaal carnavalsseizoen (lees: zonder coronaperikelen)
een prinsenonthulling plaatsvindt in
november, ging het dit jaar allemaal
helemaal anders. Op de vierde zondag in de Veertigdagentijd, beter bekend als halfvasten, werd in d’n Trog
het Prinsenbal gevierd. Niet voor,
niet tijdens maar na carnaval werd
op 27 maart 2022 onze 66e Prins en
daarmee de Jubileumprins van De
Krölstarte onthuld.
Magische middag
De middag begon met de gebruikelijke plechtigheden, waaronder het
aftreden van Prins William. Na een
heerschappij van precies 862 dagen
werd het tijd voor William om de
scepter door te geven aan zijn opvol-

ger. Voordat de onthulling van start
ging, werd het boerenbruidspaar bekend gemaakt. Deze eer ging naar
Robert Wattimena en Sharon Heijligers. Zij waren de gelukkige winnaar
van de Krölstarteloterij en gaan de
prijs delen: een gezamenlijk ritje in
het huwelijksbootje. De onthulling
kon nu echt gaan beginnen. De magie
van illusionist Tim Slaats betoverde het aanwezige publiek en met de
nodige trucage kwam als klap op de
vuurpijl de onthulling van Jeugdprins
Nick d’n Twèdde en Jubileumprins

Stefan d’n Örste!

Nadat de proclamaties waren voorgedragen was het aan Stefan om het
erelidmaatschap te overhandigen aan
zowel Sjaak Kroon als Sjoerd Maas.
Beide heren hebben zich jarenlang
met nimmer aflatende ijver en aanwezigheid voor de vereniging ingezet
en verdienden het dan ook ten zeerste
om extra in het zonnetje te worden
gezet. Het bestuur wil hen nogmaals
feliciteren met dit heugelijke feit, het
is ze van harte gegund.
Zonnig jubileumweekend
Al met al was het was een fantastische dag en een perfecte opstap
naar het jubileumweekend. Want in
het afgelopen paasweekend vierden
wij het 66-jarig bestaan van de vereniging. Op de zaterdagavond werd
een goedgevulde Koppel getrakteerd
op een optreden van The Originals.
De nodige verzoekjes werden ingediend en de sfeer zat er lekker in. Op
paaszondag werd er in de ochtend
opgetogen gezocht naar paaseieren.
De energieke paashaas had voor de
allerkleinste uit het dorp maar liefst
100 eieren verstopt op het schoolplein. Nadat alle eieren gevonden
waren, werd het startschot gegeven
door Prins Stefan en Jeugdprins Nick
voor de Krölrun. Onder begeleiding

van hofkapel de Everlanders rende
een groot aantal kinderen een drietal
rondes door de kern van Middelaar
om daarna om mooie beloning in ontvangst te nemen. In de middag werden de deelnemers van de Middelaar-

se Hoptocht getrakteerd op heerlijk
zonnig weer en de nodige hapjes en
drankjes. In de straten hingen roodgeel-groene vlaggen en voorzien van
een stempelkaart verplaatste iedereen
zich van kraampje naar kraampje.
Het jubileumweekend werd met z’n
allen afgesloten voor MFC de Koppel
met optredens van Muziekvereniging
Middelaar en de band Guilty Pleasure.
Wij willen alle aanwezigen tijdens het
jubileumweekend bedanken. Het was
ge-wel-dig! In het bijzonder nog de
jubileumcommissie voor hun prestatie, want het was allemaal dik in orde.
Tot slot willen wij alle inwoners van
Middelaar en Plasmolen bedanken.
Ook in moeilijke tijden hebben zij de
vereniging gesteund en dat geeft ons
nu de mogelijkheid om het jubileum
samen met jullie te vieren. Allemaal
bedankt!
3x alaaf,
Het bestuur van C.V. De Krölstarte
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Muziekvereniging Middelaar

Vergeet-mij-niet
Ongeveer op het moment dat deze
editie van de Dorpskrant in uw brievenbus ligt wordt in de Koppel het
concert Vergeet-mij-niet uitgevoerd.
We hopen op een goede uitvoering
die ook inderdaad de troost biedt die
we met onze muziek en de woorden
van Nina en Sjaak hadden willen geven.

Muziek aan de Maas
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26
mei om 11.00 uur steekt het voetveer Zeldenrust bij St. Agatha van
wal om de eerste deelnemers aan de
Kerkenpad-Zeldenrust route naar het
Middelaarhuis te brengen. Elders in
deze krant vindt u meer informatie
over deze fiets- en wandeltocht. Spe-

ciaal voor deze gelegenheid is op het
Middelaarhuis de oude muziekkiosk
opgebouwd. Daar zal onze muziekvereniging om 11.00 uur het startsein

geven en een uur lang vrolijke muziek spelen. Daarna is het muzikale
woord aan de Jeugdband en vanaf
12.45 uur is orkest Divers te beluisteren. Als het weer doet wat Buienradar
ons belooft, kan het zomaar eens een
schitterende happening worden.
Actief
Na de lange stilte is de muziekvereniging sinds dit voorjaar weer volop actief. Bij prachtig lenteweer bracht het
fanfareorkest op 17 april op het grasveld voor de Koppel een serenade aan
de jubilerende carnavalsvereniging.
Op 23 april was er de flora-actie in
aangepaste vorm: niet op paaszaterdag maar een week later en niet huisaan-huis maar met een marktkraam
op het kerkplein van waaruit vaste en
éénjarige planten en potgrond werden
verkocht. Er zal geëvalueerd worden of deze tijdelijke vorm wellicht
de flora-actie nieuwe-stijl wordt. Op
4 mei mocht de muziekvereniging
op het Oorlogskerkhof in Mook de
gemeentelijke Dodenherdenking opluisteren. Volgens de telling van de
gemeentebode waren er 600 mensen
aanwezig. De twee minuten stilte waren indrukwekkend, de Last Post en
het signaal voorwaarts ook. Net zoals
de voorgelezen gedichten en de toespraak van de burgemeester. En de

muziek was mooi. Mooier dan ooit
tevoren.
Zin om met ons mee te doen? Kan
ook met een ander instrument dan
een trompet, saxofoon of pauk. Loop
een keer binnen op maandagavond in
de Koppel. We repeteren vanaf 19.30
uur. Of neem contact op met secretariaat. 0622980265 of
mariekelemmen@gmail.com.

Jonge basgitarist gezocht
De Muziekvereniging Middelaar
1919 werkt samen met de fanfare
Crescendo in Milsbeek aan de vorming en opleiding van een jeugdorkest. Vorig jaar november trad dit
jeugdorkest op tijdens het Celebration Junior concert dat in de Koppel
werd gegeven. Dit was een groot succes en krijgt zeker een vervolg met
diverse optredens dit jaar.

speeld door Bas en Emmanuel, drummer Nick, keyboard Lieke en twee
zangeressen, Elke en Maaike. Door
de twee muziekverenigingen is een
bandcoach aangetrokken die deze
jonge muzikanten begeleidt en leert
samen te spelen. Ze repeteren iedere woensdagavond om 19.45 uur in
Milsbeek en spelen moderne rock
muziek.

Binnen dit jeugdorkest is een band
geformeerd die ook zelfstandig kan
en gaat optreden. Deze band bestaat
nu uit twee elektrische gitaren, ge4

De band is nog op zoek naar een
bassist die zeker een beginnend basgitaarspeler mag zijn maar ook een
ervaren speler is natuurlijk welkom.

Aanmeldingen of vragen, stuur een
berichtje naar
j.cremers55@gmail.com
Als je deze band wilt horen spelen,
kom dan luisteren op donderdag 26
mei a.s. om 12.00 uur. Ze spelen dan
in de muziekkiosk aan de Maas bij
het Middelaar Huis, Huissestraat 3 te
Middelaar.

Vrouwen In Beweging
Ook voor de VIB was het zover dat
we de activiteiten weer rustig aan
konden hervatten. Begonnen op 24
maart met stippen en verven, een heel
ontspannen creatieve avond. Met een
week later een zeer goed bezochte
jaarvergadering met een bingo. Iedereen is blij dat er wat meer mag en kan.
Zo ook ons uitgestelde jubileum feest,
het 75 jaar bestaan van de VIB.
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In 1946 begonnen als Boerinnenbond en in de loop der jaren naar
Limburgse Vrouwenbond vervolgens
Zijactief. En in de jaren 90 zelfstandig verder als Vrouwen In Beweging,
afgekort VIB. Met als doel: samen
als vrouwen maandelijks iets te organiseren. Hetzij cultureel, informatief,
creatief, hetzij sportief. Activiteiten waar gezelligheid en samen zijn
voorop staan.

Eenmalige energietoeslag 2022
De energieprijzen zijn flink gestegen.
Mensen met een laag inkomen worden extra hard getroffen. Voor hen is
de eenmalige energietoeslag 2022.
Hoeveel is het?
De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800 per huishouden.
Niet aanvragen
Als u een uitkering ontvangt van de
gemeente dan hoeft u niets aan te vragen. Het gaat om:
• algemene bijstand, met uitzondering
van huishoudens met kostendelende
medebewoners;
• bijzondere bijstand of bijdrage voor
de CZM;
• een uitkering op grond van de
IOAW;
• een uitkering op grond van de IOAZ.
Heeft u een van deze uitkeringen dan
krijgt u vanzelf een brief. De betaling volgt zo snel mogelijk, maar u
ontvangt de toeslag uiterlijk 16 mei
2022.
Ook mensen die een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)
van de SVB ontvangen hoeven geen
aanvraag te doen. Ook zij krijgen
vanzelf een brief en een betaling zodra wij de gegevens van de SVB hebben gekregen.
Wel aanvragen; vanaf 1 mei 2022
Alle andere mensen met een laag
inkomen moeten wel een aanvraag

Ben je benieuwd naar onze activiteiten?
Neem dan contact op met voorzitter
Carla Wienhofen.

indienen; ook de huishoudens met
kostendelende medebewoners. Wij
beoordelen of u aan de eisen voldoet.
Heeft u recht op de eenmalige toeslag
dan betalen we deze zo spoedig mogelijk uit.
U kunt vanaf 1 mei 2022 een aanvraag doen. Daarvoor gebruikt u het
formulier dat vanaf 1 mei op onze
website staat.

grenzen iets hoger. Dat is € 1.367,98
voor een alleenstaande en € 1.854,87
voor gehuwden.

Voorwaarden
Er geldt een aantal voorwaarden voor
het doen van een aanvraag.
U heeft geen recht op een toeslag als
u:
• in een inrichting woont;
• geen vaste woon- of verblijfplaats
heeft;
• bij ons staat ingeschreven met een
briefadres;
• jonger bent dan 21 jaar;
• jonger bent dan 27 jaar en aanspraak
heeft op studiefinanciering.

Hulp nodig?
nodig
Vindt u het lastig om de aanvraag te
doen? Dan kunt u hulp vragen aan familie of vrienden. Is er niemand die u
kan helpen, dan kunt u terecht bij de
formulierenbrigade van SSHB. Meer
informatie hierover kunt u krijgen per
telefoon op nummer 06 123842964 of
kijk op www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade.

Daarnaast geldt dat:
1. uzelf de rekening voor de energie
(gas en elektra) betaalt;
2. u een laag inkomen heeft.
Met een laag inkomen bedoelen wij
een inkomen dat lager is dan 120%
van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande (ouder) is dat € 1.244,55
en voor gehuwden € 1.777,92; netto
per maand zonder vakantiegeld.
Voor mensen die ouder zijn dan de
AOW-leeftijd liggen de inkomens-

Geen vermogenstoets
Bij het beoordelen van het recht op de
energietoeslag kijken we niet naar uw
vermogen. Dus spaargeld, een auto,
eigen huis of waardevolle bezittingen
tellen niet mee.

Zorgen over geld
Heeft u zorgen over uw geld; kunt
u maar moeilijk rondkomen? Dan
kunt u hulp vragen bij SSHBsupport.
Meer informatie bij Ida Egberink (06
30006035) of Miranda Schulten (06
83178053). Of kijk op de website:www.sshbsupport.nl
Vragen?
Heeft u nog andere vragen, stuur dan
een email naar werkeninkomen@
mookenmiddelaar.nl of neem contact
op met het Klant Contact Centrum
via (024) 696 9111.
5
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50ste Dorpskrant!
Krant.
We hebben er twee.
Meestal ben ik voordat ze bezorgd
worden, beneden. Maar soms slaap
ik langer en maakt het geklepper van
de brievenbus en de doffe val van de
kranten op de stenen vloer mij wakker. Dan ben ik er rap uit, want het
liefst lees ik verse kranten. Mijn man
ook. “Het is nog vroeg, blijf jij nog
maar even lekker liggen.” Ook hij
begint de dag graag met De Gelderlander.
Daarna is de pretkrant aan de beurt.
Die krant schroomt niet om zaken die

privé zijn breeduit uit te meten. Vervolgens weer terug naar De Gelderlander voor de dagelijkse puzzel.
Soms is er geen krant, is de bezorger
ziek, of is er geen bezorger. Dat gooit
onze ochtendrituelen danig in de war.
“U kunt de krant ook via de app op
uw telefoon lezen.”
De krant lezen op je telefoon? Dan
mis je nogal wat. Die telefoon ruikt
niet, knispert niet, geeft geen geluid
bij ’t omslaan en je kunt daarop niet
van rechts naar links kijken, ’t papier
niet voelen en de geur van de inkt niet

Het succes van de Dorpskrant
In de jaren zestig van de vorige
eeuw formuleerde de Canadese communicatiewetenschapper
Marshall
McLuhan zijn bekend stelling ‘The
World is a Global Village’. Hij bedoelde daarmee dat de mens door de
opkomst van de massamedia steeds
minder gebonden is aan beperkingen van tijd en plaats en op mondiale
schaal kan communiceren. De via het
internet en de mobiele telefoon alomtegenwoordige sociale media vormen
van deze ontwikkeling het voorlopige hoogtepunt – of dieptepunt, het is
maar net hoe je het bekijkt.

Tegen alle voorspellingen in, hielden
de klassieke gedrukte media echter
stand. Mensen lezen nog steeds kranten, boeken en tijdschriften op papier,
ook al zijn die in de meeste gevallen
ook wel online beschikbaar. De dag
begint voor veel mensen nog altijd
met de krant en een kop koffie.
Kranten heb je in soorten en maten.
Gratis huis-aan-huisbladen bieden,
net als de eerste uitgave van de Maasen Niersbode uit 1883, naast beperkt
plaatselijk en regionaal nieuws, vooral berichten van de middenstand. Een
regionale krant als de Gelderlander
combineert regionaal, landelijk en
6

wereldnieuws en een krant als de
Volkskrant is mondiaal georiënteerd.
Wat ze gemeen hebben is dat hun
printoplage veelal terugloopt en het
online-bereik steeds groter wordt.
Tegen deze trend in heeft de Dorpskrant, gedrukt en gratis huis-aan-huis
bezorgd, inmiddels in tien jaar tijd 50
nummers volgemaakt. Waar ‘de krant’
onder druk staat, is dat een prestatie
die vraagt om een verklaring. Ik denk
dat de Dorpskrant tegemoetkomt aan
de diepgevoelde behoefte van veel
mensen om laagdrempelig te worden
bijgepraat over wat er in hun onmiddellijke leefomgeving gebeurt. En
dan liefst door mensen die ze kennen en vertrouwen. Rechtstreeks en
als het ware bottom up dus, zoals je
elkaar ook nieuwtjes vertelt over de
heg. Het wereldnieuws en de commercie spelen daarbij geen rol. Het
is een krant waarin lezers schrijven.
Een krant die in een globaliserende
anonieme wereld het lokale koestert
en de lezer een gevoel van thuis geeft.
Daarmee voorziet de Dorpskrant in
een duidelijke behoefte en kunnen er
nog gemakkelijk 50 nummers bij.
Sjaak Kroon

ruiken. En hoe maak je dan de puzzel?
Die mis ik eigenlijk wel in onze
Dorpskrant.
Ook voor deze krant geldt dat we hem
allebei graag als eerste lezen. Dit is
al de vijftigste. Wat is tie gegroeid
de afgelopen jaren en wat is het een
mooi middel om naast andere kanalen
informatie te geven en meer verbinding te maken tussen Middelaar en
Plasmolen.
Complimenten voor de redactie én de
bezorgers. Daar kan je van op aan. Op
naar nummer 51.
Gerie van der Land-Zijderveld

50ste editie

De Dorpskrant viert een feestje.
Het 50e exemplaar is in de brievenbus
gevallen. Wij zijn blij met de Dorpskrant, het geeft ons waardevolle en
leuke informatie over wat er zoal in
Middelaar gebeurt. Hij wordt bij ons
van voor tot achter gelezen.
De krant heeft er toe bijgedragen dat
wij als buitenstaanders het dorp en
haar inwoners steeds beter leren kennen. Wij wonen hier met veel plezier
en de info uit de Dorpskrant zorgt er
voor dat wij betrokken blijven bij het
wel en wee in inmiddels ‘ons’ dorp.
De column van Marieke geeft ons
stof om over na te praten. Zij weet
de actualiteit in eenvoud en met een
knipoog levendig te maken.
Beste redactie, bedankt voor jullie inzet al die jaren.
Wij hopen er nog minstens de 10 volgende jaren van te genieten.
Trees en Jan Cremers-van den Broek
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10 jaar Dorpskrant
‘De Dorpskrant verbindt en is een
podium voor iedereen’
‘… stuur ook vooral uw eigen nieuwtjes door. Middelaar en Plasmolen
blijven leefbaar als iedereen weet wat
er leeft’. Dat schreef ik in de eerste
editie van de Dorpskrant, die toen
nog zes pagina’s telde.
Nou, in de afgelopen tien jaar wisten
mensen de redactie van de Dorpskrant
echt wel te vinden. Langzamerhand
verdubbelde de krant in omvang, en
wat we nu op de pagina’s zien is een
gevarieerd en aantrekkelijk aanbod
van nieuws, langere artikelen, een
column en advertenties die gedeeld
worden met dorpsgenoten. Een krant
waarnaar wordt uitgekeken, die graag
wordt gelezen en waarin in gesprekken ook vaak naar wordt verwezen.
Waarom is het zo belangrijk dat de
krant in die tien jaar is gegroeid en
diepe wortels heeft gekregen in Plas-
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molen en Middelaar? Enerzijds omdat mensen graag willen lezen over
hun directe omgeving. Als je weet
wat er allemaal speelt, versterkt dat
de verbondenheid met je eigen buurt.
Je bent van alles op de hoogte en voelt
je onderdeel van de gemeenschap.
Anderzijds is het plaatsen van je berichtje in de Dorpskrant zo gemakkelijk en geaccepteerd, dat eigenlijk
niemand hoeft te aarzelen om de redactie even aan de jas te trekken of te
mailen. Oftewel: mensen kunnen eenvoudig contact maken met hun dorpsgenoten en hun verhaal of nieuws delen. Dat is heel waardevol: iedereen
die dat wil, kan gehoord worden. De
krant is een podium voor iedereen.
In datzelfde stukje tien jaar geleden staat een oproep om een naam
te bedenken voor de krant. Maar de
Dorpskrant is in al die jaren gewoon
Dorpskrant blijven heten. En eigenlijk is dat een groot compliment, want

De Dorpskrant ziet Abraham
Een belangrijke mijlpaal is bereikt
dit is de 50e editie van de Dorpskrant
Middelaar & Plasmolen. Jaargang 1:
nummer 1: verscheen op woensdag
17 juli 2013. Bijna 9 jaar geleden.
Een greep uit de artikelen die er toen
in stonden: Kiste Trui wandeltocht –
Plannen Kerkplein aangepast – Fietsbrug niet alleen aantrekkelijk – Volop
ideeën Dorpscafé – Meer samenwerking met inwoners – Krant maakt
Middelaar en Plasmolen leefbaarder
De krant is in de loop van de jaren
veranderd. Een andere lay-out en al
een aantal jaren op kwalitatief goed
papier. Een deel van de plannen van
toen is inmiddels gerealiseerd en anderen wachten nog op realisatie. De
laatst genoemde Krant maakt Middelaar en Plasmolen leefbaarder geldt
nog steeds.

het zwaar. Het aantal abonnees daalt
gestaag. Veel mensen stappen over
op de digitale krant of bekijken het
nieuws op internet. De oplage van de
Dorpskrant Middelaar & Plasmolen
die groeit nog steeds. Misschien komt
dat ook door dat de Dorpskrant gratis
is. Maar dat is zeker niet de belangrijkste reden. De Dorpskrant wordt
veel gelezen. Je leest wat er speelt en
gaat spelen in onze kernen. Hij hangt
op menig prikbord zodat je ziet wat
er de komende maand op de agenda
staat. Wij zijn trots op de Dorpskrant
Middelaar & Plasmolen. Als dorpsraad Middelaar en Plasmolen publiceren wij ook op de website (eerst op
middelaar.info en sinds kort op maasburen.nl). Ook die weten steeds meer
mensen te vinden. Maar de Dorpskrant is en blijft een belangrijke manier om u te informeren.

De laatste jaren hebben veel kranten

Jan Simons, dorpsraad

deze bescheiden naam dekt de lading
precies: een degelijk, informatief en
onderhoudend blad dat een pijler is
geworden onder de gemeenschap van
Middelaar en Plasmolen. Mijn petje
af voor alle mensen die hun steentje
hieraan bijdragen!
Ellis van de Locht

Partizanen
Partizanen.
De aanhef van de kolom van Marieke
trok direct mijn aandacht.
Zou het over hetzelfde gaan waar ons
pap het vroeger over had? Pap was
eigenlijk altijd bezig. Met werken of
met van alles. Ook ’s avonds op de
bank kon hij de “hûp” krijgen. Dan
was de rust weg en moest hij de benen strekken. Meestal was er wel enig
karweitje te doen. Maar soms was alles gedaan. Dan ging hij even buiten
kijken of er nog Partizanen om het
huis slopen. Ook kon het gebeuren
dat hij ging kijken of er nog ergens
kadavers om het huis lagen. Twee van
die uitspraken die ik niet meer gehoord heb sinds ons pap en mam “op
hun eigen” zijn gaan wonen. Of toch
wel? Volgens mij zeg ik het nu zelf….
zo nu en dan. Tegen mijn gezinsleden
die vanaf de bank naar HHB kijken
of miljardenjacht of zo. Maar ze slaan
dan geen acht op mijn uitspraak. En
ze weten niet precies wat Partizanen
zijn. Of kadavers. Maar aan de andere kant: volgens mij informeerden wij
vroeger ook niet bij ons pap, als hij
later weer naar binnen kwam, of hij
ze nog was tegen gekomen. Die partizanen.
Frans Bouhuis
(Redactie)
par·ti·zaan (de; m/v/x; meervoud:
partizanen) 1verzetsstrijder
ka·da·ver (het; o; meervoud: kadavers) 1dood dierenlichaam; = kreng
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Wensbus Gennep officieel geopend
De Wensbus Gennep die al enkele
maanden in Middelaar en Plasmolen rond rijdt is officieel geopend.
Door corona was het behoorlijk verlaat maar op donderdag 21 april was
het zo ver. Wethouder Wienhoven
namens de gemeente Mook en Middelaar en Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde van de provincie
Limburg hielden een toespraak. Veel
vrijwilligers van de Wensbus Gennep

waren aanwezig, evenals enkele vaste gebruikers en andere belangstellenden.
Als voorzitter van de dorpsraad Middelaar en Plasmolen nam ik van de
gelegenheid gebruik om de sponsoren

te bedanken. En wat nog belangrijker
is mijn waardering uit te spreken voor
alle vrijwilligers van de Stichting
Wensbus Gennep. Zij zorgen er voor
dat de Wensbus rijdt en dat deze blijft
rijden. Daar voor nogmaals hartelijk
dank.

Ben je enthousiast en wil jij ook als
vrijwilliger (chauffeur, coördinator of
bestuurslid) meedoen, mail dan naar:
dorpsraadmiddelaarenplasmolen@
outlook.com
of
info@kbomiddelaar.nl
De vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de Wensbus maar u ook.
De Wensbus kan alleen rijden als er
ook passagiers zijn. Dus maak er gebruik van!
Het werkt heel eenvoudig. Wil je ook
een rit reserveren, bel 06 14706405 of
wil je meer weten over de Wensbus
kijk op de site:
www.wensbusgennep.nl
Hiernaast treft u een kaartje a
an van het gebied waar de Wensbus

Gennep rijdt.
De Wensbus rijdt naar alle bestemmingen binnen de gemeente Gennep.
Daarnaast zijn er enkele bestemmingen buiten de gemeente die ook zijn
opgenomen in het rijgebied. Hiertoe
behoort het “Maas Ziekenhuis” in
Beugen en zorgcentrum “Madeleine”
in Boxmeer en sinds begin dit jaar
ook Middelaar en Plasmolen.

Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen
In de week van 30 mei tot en met 2
juni 2022 gaan we weer voor een traditionele versie van de Goede Doelen
Week Middelaar en Plasmolen
Hoe ging dat ook alweer!
Op maandag 30 mei komen collectanten huis aan huis een brief, een
invulformulier en enveloppe afgeven.
In de brief staat een duidelijk instructie. U kunt uw keuze weer maken
uit 12 Goede Doelen waar u aan kan
schenken.

Op donderdag 2 juni komen de collectanten de enveloppen weer ophalen. Na de telling maken we de bedragen weer over naar de gekozen
Goede Doelen. Uiteraard kunt u uw
schenking ook giraal overmaken, u
kunt dan geen specifieke doelen kiezen, wij verdelen dan over de 12 doelen.

Hans Kolvenbach
Voorzitter Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen

Wij willen u en de collectanten bij
voorbaat danken voor alle medewerking. Mocht u nog vragen hebben dan
horen wij dat graag.

Na twee jaar vindt er weer een kamp
plaats voor de jeugdleden van Astrantia! In het weekend van 10-11-12 juni
worden de tenten opgeslagen op het
sportpark aan de Heikant.

Kamp
Astrantia

De jeugd gaat hier overnachten en er
zijn verschillende activiteiten, waaronder een spooktocht op zaterdag
avond.
Niet schrikken dus
10
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Energiecoöperatie ‘Stroomvanhier’ stagneert
In de Dorpskrant van januari 2022
informeerden wij u over de start van
de eerste energiecoöperatie ‘Stroomvanhier’ in Mook en Middelaar. Wij
hebben leden geworven voor de coöperatie die participaties/zonnepanelen aankopen om hiermee een lokale
energieopwekinstallatie te starten.
Dat verliep allemaal voorspoedig.
De planning was om op 1 juni 2022
de installatie van 180 zonnepanelen
in werking te zetten. Begin maart
kreeg het bestuur van de coöperatie
de mededeling van Enexis, E-netwerk
beheerder in onze regio, dat we pas
in november van dit jaar aangesloten
zouden worden op het landelijk net-

werk, een grote tegenvaller.

Het elektriciteitsnetwerk in onze regio zit vol en er moeten eerst nieuwe E-kabels gelegd worden voordat
de coöperatie kan worden aangesloten. Begin mei is opnieuw contact
opgenomen met Enexis. Nu blijkt
de aansluitkabel vanaf het trafostation aan de Ringweg naar de Lierweg
5 onvoldoende zwaar te zijn om tot
teruglevering te komen en deze verzwaard moet worden. Door personeel
capaciteitsgebrek worden de werkzaamheden voor onze aansluiting
doorgeschoven naar 30 januari 2023
en worden we op 12 februari 2023
op het net aangesloten. Wederom een

grote tegenvaller en een teleurstelling
voor onze potentiële coöperatieleden.
We treden in overleg met Enexis in
hoeverre de coöperatie onder supervisie van de netwerkbeheerder een
helpende hand kan bieden om de aansluiting naar voren te halen.
De coöperatie is voornemens om op 5
juli a.s. een eerste Algemene Ledenvergadering te houden om de leden
meer op detailniveau te informeren
over de stand van zaken en lopende
ontwikkelingen.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Jan Cremers,
j.cremers55@gmail.com

Buitenkans

Op zaterdag 2 juli is het open dag
bij Buitenkans Middelaar! De laatste
maanden is er hard gewerkt aan de

nieuwe leslokalen en we zijn er trots
op om dit tijdens de open dag aan jullie te kunnen laten zien!
Dus ben je nieuwsgierig naar hoe
onze
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Ouderen weer op pad met Kommee

mogelijkheden om van A naar B te
komen. Wat kan er in de eigen gemeente? En: hoe werkt het? Speciaal
hiervoor is “Kommee” in het leven
geroepen. Om ouderen in Noord-Limburg (weer) op weg te helpen.
Kommee, Samen op pad
Onder de naam Kommee introduceert
Trendsportal (het samenwerkingsverband van de acht gemeenten in
Noord-Limburg op het gebied van
mobiliteit en logistiek) informatiebijeenkomsten, een Vervoersdag en
praktijkdagen.

Mook en Middelaar gaat als eerste
gemeente van Noord-Limburg senioren ondersteunen om hun weg (terug) te vinden binnen het (openbaar)
vervoer. Inclusief Buurt- en Wensbus.
Het gaat om een samenwerking van
gemeente, vervoerders, dorps- en

wijkraden en KBO-afdelingen.
Voor niet alle ouderen is het altijd
duidelijk wat de mogelijkheden zijn
als autorijden bijvoorbeeld geen optie
meer is. Met het OV, Wensbus, Omnibuzz en Automaatje zijn er meerdere

Nieuws uit de regio
Even een kort bericht vanuit Ottersum:
De corona epidemie was zeker ook
voor de zangers van het Caeciliakoor
een lastige tijd:
Samen zingen ging niet, behalve digitaal, niet ideaal.
Twee actieve, betrokken koorleden
kwamen te overlijden. Er stopten
zangers, omdat hun stem niet meer
soepel meedeed.
Om die periode met alle bijbehorende emoties een plek te geven is er
een herdenkingsconcert, met muziek
die ruimte geeft voor melancholie,
maar ook de vrolijkheid van positief
verdergaan.
U bent van harte uitgenodigd om te
komen luisteren en naderhand een
glaasje mee te drinken. En misschien,
hopelijk, zet u de stap om eens mee te
komen zingen bij een repetitie!
12

Herdenkingsconcert Caeciliakoor
woensdag 29 juni aanstaande
aanvang 20 uur
locatie: het Swaantje, Ottersum
Repetitieavond van het koor: woensdag 20 -22 uur, bij het Swaantje, Ottersum
Verdere informatie vindt u op de
website van het koor: ‘Zangvereniging Caecilia Ottersum’, of bel met
0485-517734

Op de informatiebijeenkomsten krijgen ouderen informatie over alle
vervoersmogelijkheden in hun eigen
buurt. De Vervoersdag is bedoeld om
beschikbare vervoersmiddelen zelf
te bekijken en in alle rust vragen te
stellen. Ook kunnen bezoekers zich
ter plaatse opgeven voor een praktijkdag, om een keer onder begeleiding
op pad te gaan.
Kommee in Mook en Middelaar
Kommee is een regionaal initiatief.
Daarom wordt deze lokale campagne
ook ondersteund door lokale mensen.
Carla en Wienand zijn het boegbeeld
van deze campagne. U zult ze veelvuldig zien op filmpjes en posters van
de campagne. Die zijn onder andere
te zien op één van de 3 bijeenkomsten
die georganiseerd worden in onze gemeente.
- vrijdag 20 mei, van 15.00-17.00 uur,
Gemeenschapshuis De Wieken, Molenhoek
- woensdag 1 juni, van 13.30-15.30
uur, MFC de Koppel, Middelaar
- vrijdag 10 juni, van 15.00-17.00
uur, ‘t Môks Café, Mook
Op woensdag 15 juni is op het station Mook-Molenhoek de Vervoersdag
gepland. Op deze dag zijn alle voor
de gemeente Mook en Middelaar
beschikbare vervoersmogelijkheden
aanwezig
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E-FIBER Feliciteert Mook en Middelaar
Op donderdag 7 april 2022 is er samen met alle betrokkenen geproost
op het heugelijke feit dat de gemeente in Mook en Middelaar voorzien
is van een gloednieuw glasvezelnetwerk. Alle inwoners en ondernemers
in Mook en Middelaar kunnen nu
gebruik maken van het allersnelste
en meest stabiele netwerk van Nederland!

Het heeft een periode van ruim een
jaar geduurd waarin E-Fiber de aanleg van het glasvezelnetwerk voltooide. Het was een flinke onderneming,
maar nu zijn de graafwerkzaamheden
echt klaar en ligt de paarse glasvezelkabel overal netjes in de grond.
Feestelijke afsluiting
In Grand Cafe de Mallejan kwamen
de wethouder Karin Peters, E-Fiber
en een selecte groep genodigden samen om te vieren dat Mook en Middelaar is voorzien van glasvezel. Eric
Vos (E-Fiber) onthulde symbolisch
een prachtig kunstwerk en overhandigde dit kunstwerk aan de wethou-

der als dank voor de fijne samenwerking. Wethouder Karin Peters: “We
hebben hier als gemeente boven-

Foto: Patrick Bongartz
Op foto: links: Karin Peters (Wethouder
Mook en Middelaar) en rechts Eric Vos (Directeur E-Fiber)

op gezeten. De samenwerking met
E-fiber ging goed en geheel volgens
planning. En het belangrijkste: met
de 667 km aan glasvezelkabels die
in opdracht van E-fiber in onze gemeente zijn gelegd, zijn we wat betreft internet klaar voor de toekomst.
Belangrijk voordeel van glasvezel
is bovendien dat het een duurzame
oplossing is. Nauwelijks onderhoud,
een lange levensduur en vergeleken
met koper een stuk beter voor de bodem van onze mooie gemeente.”

Mook en Middelaar is klaar voor de
toekomst
We zijn steeds meer online. Een supersnelle en betrouwbare internetverbinding is een must. Glasvezel speelt
in op onze groeiende vraag naar data,
denk aan 1000 Mbit/s en tot wel 20x
zo snel downloaden en uploaden.
Daarnaast biedt glasvezel een nieuwe
vrijheid. Gebruikers bepalen zelf bij
wie ze internet, televisie en telefonie
afnemen. Het E-Fiber netwerk is een
open netwerk met meerdere aanbieders. Ook is glasvezel beter voor het
milieu. Met dit nieuwe glasvezelnetwerk is het Mook en Middelaar helemaal klaar voor de toekomst!
Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel.
E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in
een stad, dorp of buitengebied. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, techniek én in mensen.

Glasvezel van E-Fiber: ook goed voor bijen!
We delen onze levens elke dag met
elkaar via socials, websites, metaverses, verhalen, films en begrijpen dus
ook dat we ervoor moeten zorgen dat
we onze levens door moeten geven.
En daar is meer voor nodig dan glasvezel. Daarom steunt E-Fiber de bij
als bron van het doorgeven van stuifmeel als belangrijke bron van ons leven. Zo dragen we breder bij aan de
leefbaarheid en toekomstbestendigheid van jouw omgeving.
Bij de aanleg van onze glasvezelnetwerken zaaien we de bermen in met
rode en witte klavers. Met het kleurrijke bloemenlint dat zo ontstaat, steunen we de bij. En dat is hard nodig.
Want de helft van de 358 wilde bijensoorten in Nederland is bedreigd.
We zullen dus meer moeten doen om

dit te keren. Bijen zijn namelijk heel
belangrijk voor onze voedselvoorziening: ze bestuiven ruim 70 procent
van alle gewassen. Van elke hap die
wij eten hebben we een derde te danken aan de bijen. Goed zorgen voor
de bijen is dus bijzonder belangrijk
voor onze toekomst. En dus spannen
we ons als E-Fiber in om het leefgebied voor deze nuttige insecten te
verbeteren.

projecten door heel Nederland. Dat
voorbeeld van een win-win-win situatie voor de omgeving: de inwoners
krijgen toegang tot supersnel internet, de buurt fleurt op en de bijen
krijgen een beter leefgebied.
Zo brengen we onze toekomst dichterbij en geven we de bij meer toekomst.

Nationale Zaaidag
22 april was het Nationale Zaaidag.
E-Fiber ondertekende voor het tweede jaar op rij een samenwerkingsovereenkomst met Bijenlandschap
West-Brabant om het zaai-initiatief
kracht bij te zetten. E-Fiber verwacht
in 2022 ongeveer 500 kilometer berm
met klaverzaad in te zaaien met de
13
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Half mei alweer. In vroegere jaren
was dit het moment van ‘laatste wedstrijden’ op zowel de korf- als voetbalvelden.
Maar zoals gezegd: vroeger.. Tegenwoordig kan het in mei nog alle kanten op.
Waar PSV tot het begin van deze

Redactie:
-		
		
-

Sjaak Hendriks en
Marieke Lemmen
(redactie)
Jack Braks (layout)

E-mail:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
www.middelaar.info
Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij
U kunt uw artikelen voor de
Dorpskrant 51 (juli) tot
04 juli mailen naar:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Uw ideeën en tips zijn van harte
welkom bij de redactie.

Advertenties
De redactie wil u graag wijzen op
de mogelijkheid om advertenties
te plaatsen, mede ook vanwege
de oplopende kosten.
De prijzen zijn als volgt:
1 pagina		
3/4 pagina		
1/2 pagina		
1/3 pagina		
1/4 pagina		
1/6 pagina		
1/12 pagina		

€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00

Dus : adverteren maar!
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