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Goede Doelen Week
opbrengst 2022
In de week van 30 mei tot en met 2
juni 2022 hebben we weer een traditionele Goede Doelen Week mogen
organiseren. Ontzettend fijn dat we
de brieven weer mochten afgeven en
ophalen. Dank gaat uit naar al onze
collectanten die met plezier de wijken
weer in konden gaan.

We zijn trots en dankbaar dat we dit

MAIL: DORPSKRANTMIDDELAAR@GMAIL.COM

jaar een record mogen schrijven. De
totale opbrengst van de Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen
2022 was maar liefst EUR 8.173,23.
Mede namens de goede doelen en het
bestuur van de Goede Doelen Week
wil ik u allen heel hartelijk danken.
We zien elkaar weer in 2023.
Met vriendelijke groeten,
Hans Kolvenbach, Voorzitter Stichting Goede Doelen Week Middelaar
en Plasmolen

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten
11 September 2022
■ Open Monumentendag
17 September 2022
■ Kermisavond 20.00u
18 September 2022
■ Kermis
Dorpsraad vergaderingen 20.00u
■ 03 Augustus 2022
■ 07 September 2022
■ 05 Oktober 2022
■ 02 November 2022

Van de redactie
De meeste verenigingen hebben hun
seizoen afgesloten, al dan niet met
een barbecue, maar in ieder geval met
een gezellig samenzijn. De bussen die
groepen hoopvolle dorpsgenoten naar
andere regio’s brachten en dezelfde
mensen gedesillusioneerd of totaal
tevreden weer naar het dorpscentrum
brachten, kunnen weer in de remise.
De wegafsluiting van Middelaar in

zuidelijke richting heeft weer drie extra bulten opgeleverd, het ooievaarsjong steekt zijn of haar zwartgesnaveld koppie boven het nest uit en het
Vierdaags legioen staat op het punt
Middelaar en Plasmolen weer aan te
doen. De zomer kan beginnen. Voor
u ligt een nieuwe editie van uw eigen
Dorpskrant dus kruip in uw hangmat
en laat u verassen door nummer 51.

Veel leesplezier!

Aan deze uitgave werkten mee: Theo
van Brunschot, Ellie Janssen, Erwin
Janssen, Hans Kolvenbach, Gerie
van der Land-Zijderveld, Wim Lemmens, Jan Poelen, Tilde Vrijmoet en
Petra Zwartjes.
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Onze Dörpskamer
Openingstijden en activiteiten
Dörpskamer najaar 2022
De Dörpskamer gaat vanaf 8 augustus dicht wegens vakantie. Op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur gaan de
kaarters in de Dörpskamer, tijdens de
vakantieperiode, gewoon door met
kaarten. Nieuwe groepen zijn altijd
welkom. Kijken en koffie drinken of
andere spellen doen, kan ook. Het
wandelen op de donderdagochtend
gaat ook door. We vertrekken dan om
9.30 uur vanaf de Koppel. Iedereen
kan meelopen. Voor meer informatie
Petra Zwartjes tel.0652308166.
Vanaf 31 augustus is de Dörpskamer
op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
weer open. Iedereen is dan welkom
voor een kopje koffie en een praatje.
Ook kunnen er spelletjes worden gedaan. Er wordt door een paar groepjes
Skip Bo gespeeld, een leuk kaartspel.
Met ingang van 2 september is de
Dörpskamer op vrijdag van 20.00 tot
22.00 uur open voor iedereen, met

name voor de jongeren, om te poolen,
darten, air hockeyen, ping pongen en/
of gezellig wat te drinken.
Zaterdag 17 september houden we in
de zaal een ouderwets gezellige kermisavond vanaf 20.00uur. De muziek
wordt verzorgd door Guilty Pleasure,
de band van onze dorpsgenoot Bob
van Uden.
Zondag 18 september vieren we de
kermis als vanouds. Het gaat altijd
door. Bij slecht weer gaan wij en de
attracties naar binnen. Nadere informatie over het kermisweekend volgt
nog.
Fijne vakantie en graag tot ziens, vrijwilligers Dörpskamer.

Ien de Kieker

Terugblik op Middelar en Plasmeule
Ien de Kieker
Wij als organisatie vonden het een
hele gezellige middag en we zijn blij
dat er zoveel belangstelling was van
nieuwe en huidige inwoners van Middelaar en Plasmolen. We hebben veel
leuke reacties gekregen van de deelnemende mensen “achter de tafels”.
Zij vonden het zeker voor herhaling
vatbaar, misschien over iets langere
tijd of in een andere vorm. We hebben
daar nu al leuke ideeën over.
Allemaal heel hartelijk bedankt, ook
de taartenbaksters. Geen taartenbakker dit jaar, of het moet Wim Voet zijn
die vlaaien heeft gesponsord. Maar
misschien voelen de heren zich een
volgende keer ook geroepen om aan
het bakken te gaan.
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Natuurlijk de vrijwillig(st)ers heel
hartelijk bedankt, zonder hen kunnen
we niet. Ook de muzikale omlijsting
van Divers en Voices4fun heel erg
bedankt, met een speciaal dankwoord
voor Henk Verheijen voor de techniek. Wij vonden het leuk om te doen
en hopelijk tot volgende keer!
Vrijwilligers Welkomstcomité,
Dörpskamer en Vlinderwei

Marieke

Speuren

Vanmorgen een kort spoortje uitgelegd voor de hond. Ze speurt wat
slordig de laatste tijd en dan moet
je in de training een paar stapjes
terugdoen en daar de draad weer
oppakken. Ook vanmorgen raffelde
ze haar werk wat teveel af. Volgende
keer nog maar verder terug naar de
basis dus. Ik was door Lola’s snelheid wel op tijd thuis om nog een
stuk van Vroege Vogels mee te krijgen. Ik vind dat toch zo’n heerlijk
programma. Wist u bijvoorbeeld dat
het momenteel Juliwesp is? Wespen
hebben een imagoprobleem. Daar
probeert de Nederlandse Entomologische Vereniging wat aan te doen
met #Juliwesp. Zo leren we bijvoorbeeld dat een mannetjes-limonadewesp helemaal niet kán steken. We
hoéven niet wild om ons heen te
slaan zodra er een wesp in de buurt
komt. We hoéven niet bang te zijn
voor zowat alles wat geel-zwart gestreept is. Trouwens, zou geel-zwart
daarom de favoriete kleur van zoveel verenigingen zijn? Om ontzag
in te boezemen? Ik heb tenminste afgelopen seizoen heel vaak de uit-tenues moeten wassen in plaats van
de geel-zwarte. Natuurlijk ging het
in Vroege Vogels ook over de huisen hobbydierenlijst die deze week is
verschenen. Er staan 30 zoogdiersoorten op die je ook na 1 januari
2024 nog mag kopen, houden of verkopen. Een adviescollege van onafhankelijke wetenschappers heeft
die lijst samengesteld dus dan moet
het goedkomen, zeker als je bedenkt
dat er 30 jaar aan is geknutseld.
(Even tussen haakjes: het wachten
is nu nog op de lijst van groenten en
fruit.) Wat je wel mag houden is een
waterbuffel, een bunzing en maar
liefst vier soorten gerbils, maar geen
servalkat of rode neusbeer. Stichting
AAP vangt veel van deze dieren op
als het houden ervan op een mislukking uitdraait. Zo hadden ze een
stinkdier opgehaald bij een stel dat
volledig op hun huisdier was leeggelopen: hun hele inboedel was bedorven, hun hele inkomen opgegaan
aan de dierenarts. Nee, doe ons dan
toch maar een hond, die staat gelukkig nog wel op de huis- en hobbydierenlijst. Anders had ik op de vroege
zondagmorgen, als de voetballers
en korfballers nog niet wakker zijn
om gefotografeerd te worden, een
andere hobby moeten zoeken. Met
een gerbil speuren lijkt me niet zo’n
goed plan.
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Koersbalclub Middelaar/Plasmolen zoekt
nieuwe leden

Koersbal is een van de meest populaire sporten onder Nederlandse senioren. De sport lijkt op het bekende
Franse jeu-de-boules. In ons Gemeenschapshuis De Koppel Middelaar/
Plasmolen worden iedere woensdagmorgen de banen uitgerold.
“Altijd leuk en gezellig.” Nelly Wolters uit Middelaar is iedere week van
de partij. Zij vertelt er enthousiast
over: “Het is leuk om te doen. Iedereen kan het! De een wel beter dan de
ander, maar dat maakt het juist leuk
en spannend. Na het spelen drinken
we koffie en is er om 12.00 uur de
mogelijkheid om bij Het Eetpunt een

lekker drieggangenverrassingsmenu
te eten.”
Na corona is het ledenaantal teruggelopen. Wil de club blijven bestaan,

Ontdek het plezier van koersbal, kom
meedoen. Kom alleen of por je buur
van de bank! Je mag drie keer gratis
meedoen om het spel onder de knie te
krijgen en daarna hoopt Nelly dat jij
net als zij het ook een leuk spel vindt
en lid wordt.
dan zijn nieuwe leden dringend noodzakelijk. Daarom trekt Nelly aan de

Nieuwe concerten in Mook
Geheel onverwacht meldde het Ensemble Caplet uit Götenborg (Zweden) zich met de vraag of het op
zaterdag 23 juli 2022 in Mook een
concert zou mogen verzorgen. Het
ensemble is dan op doorreis naar een
congres in Cardiff en komt toch door

Nederland. Voor u een mooie kans.
Caplet maakt deel uit van Götenborgs
Symfoniker, het Nationaal Orkest van
Zweden en biedt in de kerk van Mook
een mooi programma met werk van
Jongen, Mozart, Roussel, Sibelius en
Cras. Het ensemble bestaat uit een
strijkkwartet, harp en fluit.
Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus komt het Orlando Festival naar
Mook.
Op zaterdag 20 augustus het Trio Ae-

bel. Zij hoopt dat de club kan blijven
bestaan. “Om de prijs hoef je het niet
te laten: 2 euro per persoon per keer.
En van die contributie heeft de club
ook nog ieder jaar een leuk uitje!”

onium uit Italië, een pianotrio (viool,
violoncello en piano). Het trio speelt
werk van Haydn, Pärt, Schumann en
Dvorák.
Op zondag 21 augustus wordt DuoViVo (piano en viool) verwacht met
werk van Beethoven, Schnittke en
Franck.
Voor meer informatie en kaartjes:
kamermuziekmookenmiddelaar.nl
Voor het seizoen 2022-2023 zijn geprogrammeerd:
Dianto Reed Quintet: 18 september 2022, klarinet, basklarinet, fagot,
saxofoon, hobo
Chekhov Trio: 23 oktober 2022, piano, viool, violoncello
Roadrunner: 20 november 2022, accordeon, klarinet, violoncello
Dostojevski Kwartet: 12 februari
2023, viool, altviool, violoncello
Kapellmeister: 19 maart 2023, klavecimbel, viool, violoncello, sopraan
Niek Starmans en Michelle Powell:
23 april 2023, piano, saxofoon
Voor deze zes seizoensconcerten
zijn weer de zesconcertenkaarten be-

Iedere woensdagmorgen van 09.45
uur tot 11.45 uur ben je van harte welkom!

schikbaar. Hierbij geldt: 6 concerten
halen 5 betalen. Losse kaartjes kosten
€ 20, maar voor de zesconcertenkaart
betaalt u slechts € 100. De zesconcertenkaarten zijn niet persoonsgebonden dus als u een keer niet kunt, mag
een ander in uw naam. De kaart geldt
niet voor Ensemble Caplet en de concerten in het kader van het Orlando
Festival.

Start2Makkie

Dé voorbereiding op de 5 km dit jaar!
Wel eens zitten mijmeren over meedoen aan hardloopevenement Molenhoeks Makkie, maar de stoute (loop)
schoenen nog niet aan durven trekken? Dan komt nú je kans!
Met steun van het Mooks Sportakkoord organiseert Molenhoeks Makkie dit jaar Start2Makkie: een voorbereidingstraject van 8 weken om
mee te kunnen doen aan de 5 km op
zondag 16 oktober.
Onder begeleiding van hardloop-

>>> vervolg op pagina 4
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Muziekvereniging Middelaar
Seizoensafsluiting
Op het moment dat deze editie van
de Dorpskrant in uw brievenbus valt,
hebben de drie muziekgezelschappen
die in de Koppel repeteren net het
seizoen muzikaal afgesloten met vermakelijke optredens op het grasveld
tussen de Koppel en de school. Dat is
tenminste de bedoeling, want tegenwoordig is het weer eigenlijk het enige waar je nog wél van op aan kunt.

en Thea Verheijen, beiden 25 jaar geleden begonnen als zij-instromende
bugel-speelsters. Sylvia Derks, 40
jaar lid, begonnen bij harmonie Erica

Twee concerten
De Muziekvereniging kan tevreden
terugkijken op twee heel verschillende optredens. Er was eerst op 21 mei
het stemmige concert Vergeet-mijniet met muziekstukken als Roller-

maar intussen al vele jaren enthousiaste klarinettiste in Middelaar. Henk
Fontein, al een halve eeuw lid, speelt
saxofoon en is beheerder van de muziekbibliotheek. Piet Beuming, lid
geworden van een muziekvereniging
toen hij 8 was en bij de muziek gebleven, in totaal 65 jaar, speelt bugel in
het fanfareorkest en heeft de muzikale leiding van Divers. Pierre Venbrux,
65 jaar lid, wordt vanwege zijn enorme historische kennis van de vereniging ook wel ‘het archief’ genoemd,
speelt de bariton maar kan ook drummen. Allemaal bevlogen muzikanten
op wie de Muziekvereniging erg trots
is.

coaster en Band of Brothers, die pasten in het verhaal dat Nina en Sjaak
vertelden over de heftige coronatijd.
De sfeer van herdenken was duidelijk
te voelen in de eerste helft van het
concert. Na de pauze was de stemming ongedwongener en daar hoorde
vrolijkere muziek bij zoals A Brand
New Day en Venus. Het laatste nummer, het door Marcel gezongen Ik ben
blij dat ik je niet vergeten ben, maakte
de cirkel weer rond. Vijf dagen later
was er een ouderwets gezellig optreden in onze oude vertrouwde kiosk
op het Middelaarhuis. Zowel het fanfareorkest als de Jeugdband als Divers hebben een knap stukje muziek
gespeeld en het publiek vermaakt.
Ze werden daarvoor bedankt door de
aanwezige kinderen die een spontane
bloemenhulde begonnen. Het weer
speelde ook geweldig (mee).
Jubilarissen
Muziekvereniging Middelaar telde
vorig jaar zes jubilarissen die tijdens
het concert van 21 mei eindelijk konden worden gehuldigd. Thea Fontein
4

Muziekvereniging
De Muziekvereniging heeft drie
jaar geleden na het jubileumconcert bewust gekozen voor de naam
Muziekvereniging om ook andere
instrumenten dan de traditionele fanfare-instrumenten in het orkest mee
te kunnen laten spelen. Door corona
is die wens wat naar de achtergrond
verdwenen maar in het nieuwe seizoen zijn muzikanten die mee willen
spelen van harte welkom. Kom met je
instrument naar onze eerste repetitie
na de vakantie. Die is op 29 augustus. Samen kijken we dan hoe het past

want er staan heel wat uitdagende optredens op de planning. We repeteren
iedere maandag vanaf 19.30 uur in de
Koppel.
Secretariaat: 0622980265 of
mariekelemmen@gmail.com.

Start2Makkie
>>> vervolg pagina 3

coach Miranda Boonstra en met medische ondersteuning van MMfysio is
dit traject geschikt voor de absolute
beginner.
De trainingen vinden vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober iedere zaterdagochtend om 09.30 plaats vanaf de
kerk aan de Stationsstraat in Molenhoek.
Voor € 15,- krijg je één gezamenlijke
training per week en een schema voor
een tweede of eventueel zelfs derde
training per week.
Ook ontvang je een uniek Start2Makkie hardloopshirt en kun je gratis
deelnemen aan Molenhoeks Makkie.
Op 30 augustus 19.30 organiseren we
een blessurepreventie-clinic waardoor je écht verantwoord kunt hardlopen.
Heb je interesse?
Meld je dan uiterlijk 23 juli aan via
info@molenhoeksmakkie.nl.
Je kunt dit mailadres ook gebruiken
als je vooraf nog vragen hebt.
Wacht niet te lang met aanmelden,
want er is slechts ruimte voor 30 deelnemers.
Jan Poelen
06 15 603 587 jan@poelen.nl

Vlinderwei

We hebben een nieuwe vrijwilligster
bij de Vlinderwei en daar zijn we erg
blij mee. Hier onder haar eerste ervaringen bij ons. Elke eerste zaterdag
van de maand beginnen we om 9 uur
met het onderhoud van de Vlinderwei aan de Broekstraat in Plasmolen
en drinken we natuurlijk ook gezellig
samen koffie of thee.
We kunnen altijd nog meer vrijwillig(st)ers gebruiken.
Opgeven kan bij Petra Zwartjes
tel.0652308166 of via de mail naar
zwartjespetra@gmail.com.
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Door Tilde Vrijmoet
Wat een genoegen om rond te struinen, te genieten van de diversiteit in
het landschap dat ons omringt. Met
mij velen, want onderweg kom ik
veel mensen tegen. Met de één wissel
ik een ‘hallo’ uit, met de ander maak
ik een kort praatje. Die verbinding,
hoe kort ook, die spreekt me zo aan.
De combinatie van natuur en gezamenlijkheid maakt dat ik me kortgeleden aansloot bij de vrijwilligers
van de Vlinderweide. Het is een fijne
groep die eens per maand een paar

Open Monumentendag 2022
Op zondag 11 september organiseert
het Erfgoedplatform Mook en Middelaar de Open Monumentendag
2022. Een fietsroute van ongeveer 25
kilometer voert u langs een veelheid
van gemeentelijke-, provinciale- en
Rijksmonumenten die onze mooie
gemeente kent. Als zo’n rondje u te
veel is, zijn er afsteekmogelijkheden
zodat u zelf uw route kunt bepalen.
Een aantal van deze monumenten is
open voor bezichtiging, bij veel andere staan informatiepanelen om u meer

over hun geschiedenis te vertellen.
Noteer zondag 11 september in uw
agenda.
De gemeente Mook en Middelaar
is rijk aan geschiedenis. Veel weten we nog. Denk aan ons Romeins
verleden waarbij hier, in de driehoek Cuijk-Nijmegen-Xanten, vier

eeuwen lang een drukke, Romeinse
activiteit moet hebben plaats gevonden. Mook en Middelaar lag zo’n
beetje midden in deze driehoek. De
restanten van een Romeinse brug, de
vindplaatsen van Romeinse grafvelden en een Romeinse sarcofaag in de
velden van de Riethorst en de plaats
van een grote Romeinse Villa Urbana in Plasmolen, allemaal herinneringen uit een ver verleden. Maar we
hebben nog veel meer. Zo is de oude
mergelstenen koormuur van de parochiekerk St. Antonius Abt in Mook
nog een reliek uit de periode van de
Tachtigjarige Oorlog. Als die muur
kon verhalen van die tijd …. Van ons
katholieke verleden zijn er meerdere monumenten overgebleven. Denk
aan de Lambertus en Brigidakerk in
Middelaar met haar indrukwekkende en trieste verhalen uit de periode
van het einde van de Tweede Wereldoorlog en het rijke Roomse verleden
van Molenhoek waarin de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk
centraal staat. Dan zijn we natuurlijk
ook nog een aantal kapelletjes rijk die
het bezoeken meer dan waard zijn.
Ja, er is nog zoveel te zien en er zijn
zoveel verhalen te lezen en te horen
over onze rijke geschiedenis! En
dan vergeten we nog bijna onze eeuwenoude watermolen ‘de Bovenste

uurtjes samen het terrein op orde
brengt opdat vlinders en andere insecten, bloemen, vogels en kleine zoogdieren verder hun eigen gang kunnen
gaan. En daar kan de mens dan weer
van genieten. Het maakt mij blij daaraan bij te dragen

Plasmolenolen’ met haar unieke dubbelslag-aandrijving. Een historische
parel in ons gebied. Compleet? Nee
zeker niet. Naast een aantal bijzondere panden waar de route langs komt,
moeten we zeker ook even stilstaan
bij het Jachtslot De Mookerheide.
Een prachtig monument uit de tijd
van de Jugendstil, nu nog in de steigers maar het wordt alleen maar nog
schitterender na de huidige restauratie van Natuurmonumenten.
Kortom, een belevenis om weer eens
nader kennis te maken met onze plaatselijke geschiedenis door een mooie
fietstocht langs de nog aanwezige
monumenten in onze gemeente die
hier nog van kunnen getuigen. Een
aantal van deze monumenten is open
om u te ontvangen. Bij een aantal andere is een informatiepaneel aanwezig om u niet alleen deze historische
plaats of dit gebouw te laten bekijken
maar om ook het verhaal er achter te
leren kennen. De geschiedenis komt
daardoor voor u nog meer tot leven.
Geïnteresseerd? Noteer dan 11 september in uw agenda. In een volgend
artikel informeren wij u over de route
en waar u kunt starten. Op die startplekken ligt dan een uitgebreide kaart
met de route en een korte informatie
over alle monumenten voor u klaar.
5
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Advertentie
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Zomerstop

Daar zijn we. In de vorige editie
schreven we nog dat ‘je van een echte
zomerstop bijna niet meer kon spreken’. Toch zitten we er bij Astrantia
nu in en voelt het ook als een echte.
Op de velden geen actie van onze
voet-/korfballers, maar, er mag in
deze weken geploegd worden door
de gemeente. Figuurlijk geploegd hopen we dan wel, maar weer even een
altijd-nodige onderhoudsbeurt voor
onze grasmatten.

Handhaving
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen mogen we toch best tevreden
zijn. Handhaving bij de dames en
handhaving bij de heren. Dit laatste
echter in iets andere context; onze
mannen hebben tot het eind - Heesselt wel te verstaan - gestreden om
promotie. Een mooie eerste nacompetitie-wedstrijd op het eigen sportpark gaf hoop, echter mocht het in de
return niet zo zijn. Met veel Astrantia-supporters die waren mee gereisd
- waarvoor dank! - werd er gestreden.
Helaas bleven de punten daar. Desalniettemin een geslaagd seizoen, waar
wij als club, maar ook de teams zelf,
zeer zeker tevreden over mogen zijn.
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De dames hebben zichzelf veilig
gesteld in de Topklasse. Een fijne
afsluiter voor de dames, die met
deze handhaving afscheid namen
van coach Lynn Groenen. Zowel
bij korfbal als bij voetbal stoppen
er spelers/speelsters. Bij korfbal
betreft dit Femke van Dijk, één
van de ONA speelsters die jarenlang als vaste kracht voor het Eerst
heeft gefungeerd. Bij voetbal zijn
het er iets meer: Jan Janssen, Hans
Kroon, Hein de Jager en Tim Lasaroms verlaten de groep als spelers en
ook Peter Lasaroms heeft besloten
zijn rol als leider van het Eerst neer
te leggen. Allen natuurlijk HARTELIJK DANK voor jullie bijdrage de
afgelopen jaren - ín, maar ook langs
het veld. Gelukkig komt er aan beide
kanten - zowel bij korf- als bij voetbal - ook weer versterking bij, dus
doorgaan in het geel-zwart op zondag doen we!
Acties
Wat er tijdens de zomerstop wel gedaan wordt door onze voetballers is
de jaarlijkse oud-ijzer-actie. De ronde door Middelaar en Plasmolen is
intussen weer gemaakt en de stapel
oud ijzer bleek bij menigeen in het
dorp weer flink gegroeid te zijn. Iedereen veel dank voor het verzamelen van al het oud ijzer en voor het
geduld om het tot deze dag voor ons
te bewaren. Dit is toch altijd een fijne bijdrage voor de club.
Nog een belangrijke activiteit die
we kennen tijdens onze zomerstop

en die gelukkig weer mag starten: de
Vierdaagse! Ook deze activiteit hebben we flink moeten missen maar we
zijn blij dat er deze zomer weer volop
gewandeld mag worden, en uiteraard
staat Astrantia hier op donderdag en
vrijdag weer langs de route paraat.
Ook hiervoor is het de moeite waard de
organisatie alsook alle helpende handen bij voorbaat alvast te bedanken.
De Vierdaagse is een enorm belangrijke activiteit voor onze club en we
zijn blij dat de geel-zwarte vlag weer
langs de route mag wapperen dit jaar.

Naast deze ‘acties’ hopen we dat iedereen de zomerstop ook gebruikt om
even te genieten van een welverdiende vakantie. Wij willen iedereen in
elk geval een fijne zomer wensen!
Begin augustus mogen de heren en
dames de velden weer op en komen
we weer in actie.
Tot dan!
Een zomerse groet,
Bestuur Astrantia SV
7
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Doen? Ga je ook meedoen?
“Bewegen doet je goed!”
Daarover zijn de dinsdagsporters in
Middelaar/Plasmolen en Mook het
eens.
“En het is ook nog eens goed voor je
brein!”

Dinsdagavond 28 juni sloten zij met
een stevige en gezellige wandeling
over de Biesselt hun sport-en spelseizoen af. Daarna werd er een tijdje nagepraat op het terras van ’t Zwaantje
en is sportdocent Roland Spaan in het
zonnetje gezet: lovende woorden en
cadeautjes. Beide clubs zijn blij met
hem. “Zelfs buikoefeningen op de
mat zijn leuk met Roland!” En ook
zijn goede voorbereiding en persoonlijke aandacht voor de sporters werd
ge(r)/(n)oemd.
Beweegcollectief Mook en Middelaar

biedt sport- en spelactiviteiten aan
voor veertigplussers. Daar hebben wij
er genoeg van in Middelaar en Plasmolen dus geen vuiltje aan de lucht
zou je denken. Toch dreigt er een kink
in de sportkabel te komen. Vanwege
te weinig leden dreigt er één avond in
de Koppel te gaan vervallen! Dat zou,
voorzichtig uitgedrukt, jammer zijn.
Dat willen we niet laten gebeuren.
Het sport-uur is ook sociaal van betekenis. Lachspieren worden niet vergeten en soms wordt er stilgestaan bij
verdrietige dingen van de dag. Beste
veertigplussers en (en nog ouder )
in Middelaar en Plasmolen: hoe luxe
is dat, een sportzaal zo dichtbij! “En
dan ook nog met een sportdocent die
kwaliteit levert.” Jij kunt het tij keren.
Por je man/vrouw/vriend/vriendin/
buur van de bank! Kom het beleven
en ervaren. Voel je welkom zowel in
de Koppel als in Mook!

Redactie:
-		
		
-

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

E-mail:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
www.dorpsraad-middelaarplasmolen.nl

Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij
U kunt uw artikelen voor de
Dorpskrant 52 (september) tot
22 augustus mailen naar:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Uw ideeën en tips zijn van harte
welkom bij de redactie.

Wij ontmoeten je graag!
Els, Jan, Lies, Frans, Nel, Piet, Marieke, Roland, Joop en Gerie, dinsdagsportgroep Middelaar/Plasmolen.
www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl

Prominentenfietstocht 2022
Een carnavalsactiviteit, die dit jaar
nog wel doorging. Op zaterdag 25
juni jl.. ging een select gezelschap
van prominenten, namelijk oud-Prinsen van de Middelaarse carnaval, met
partner op weg om een door de organisatie uitgezette fietstocht te doen.
Het was prachtig weer, met een klein
velleke regen in Cuijk. Maar voor de
rest van de tocht was het stralend fietsweer. Vertrek stipt 12.00 uur vanaf het
kerkplein. De tocht ging via de fiets-
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brug in Mook terug naar St. Agatha,
waar aan de Kuilen een rustplaats ingericht was. Koffie en thee en broodjes en krentenbollen versterkten de inwendige mens. Ook een biereke ging
er wel in. Verder fietsen richting “De
Lombok” bracht ons via de Beugense
Vilt naar café “Het Posthuis”, alwaar
we een bierproeverij ondergingen.
Prima presentatie van een 4-tal zelf
gebrouwen bierekes door de Brouwploeg uit Beugen. Lekkuh man. Zo,

op naar het eindpunt, via de Maasdijk
en Gennepse brug en de bruggetjesroute naar het Middelar Huus. Daar
stond de bierliefhebber nog een kennismaking met een ander heerlijk zelf
gebrouwen biertje te wachten, namelijk de Tantrische Weizen, gebrouwen
door ex-Prins William en kornuiten.
Een echte aanrader! Inmiddels stond
de BBQ opgesteld en kon William
zijn andere passie als grillmeister uitoefenen. Lekker gegeten en een bee
tje gedronken, flink zitten praten en
debatteren, zo kwam er een einde aan
deze mooie fietstochtdag. Dank aan
de organisatie van dit jaar (Lambert,
Wim W. en Michel). Op naar volgend
jaar, als Willem en William ons zullen verrassen met de door hun uitgezette fietstocht voor de Prominenten
van De Krölstarte. (Wimke van Hans
de Smid)

