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Een nieuw verzamelalbum
Op zaterdag 5 november werd het
eerste exemplaar van het nieuwe
‘plaatjesboek’ De geschiedenis van
Mook en Middelaar, in vogelvlucht
feestelijk uitgereikt. Dit boek behandelt de geschiedenis van Mook en
Middelaar in een twintigtal thema’s,
van de vroegste geschiedenis (het
ontstaan van de stuwwal) tot de huidige tijd (de Vierdaagse door Mook
en Middelaar). De twintig onderwerpen worden behandeld in een korte
toelichtende tekst en een aantal afbeeldingen per thema.
Dit boek is tot stand gekomen in een
coproductie van het Erfgoedplatform
Mook en Middelaar en de Plussupermarkt van Wim Voet in Mook. Het
Erfgoedplatform ziet in dit boek een
prachtige manier om het indrukwekkende verleden van ons dorp op een
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laagdrempelige manier breder onder
de aandacht te brengen. Wim Voet
wil deze uitgaven graag verspreiden
als een cadeau aan alle inwoners van
Mook en Middelaar bij zijn pensionering per 1 januari 2023.

Bij de samenstelling van het historieboek zijn veel stichtingen, verenigingen en individuele personen uit
het dorp betrokken geweest. Velen
hebben enthousiast tekstsuggesties
geleverd en afbeeldingen gezocht,
van oude plaatjes en ansichtkaarten
tot zelf geschoten, actuele foto’s. Met
al deze bijdragen is het boek ‘De geschiedenis van Mook en Middelaar,
in vogelvlucht’ tot een waardevol bezit en mogelijk zelfs een collectorsitem geworden.
Als vormgeving is gekozen voor een
boek/tijdschrift op A4 formaat waarbij de Plus in Mook het boek zonder
de bijbehorende afbeeldingen gratis
aan alle belangstellenden uitreikt. De
‘plaatjes’ kunnen verkregen worden
bij boodschappen bij de Plussupermarkt in Mook.
Theo van Brunschot

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten
12 November 2022
■ Pre-Party Jeugdcarnaval
13 November 2022
■ Jubileumreünie Carnaval
14 November 2022
■ KBO Bingo
16 November 2022
■ KBO Filmmiddag
20 November 2022
■ Intocht Sinterklaas
05 December 2022
■ KBO Speciale Sint Bingo
11 December 2022
■ Divers In Kerstsfeer
17 December 2022
■ Lichtjestocht / BB Christmas
23 December 2022
■ Kersviering KBO
14 Januari 2023
■ Bliksemactie
22 Januari 2023
■ Jubileum-/Prinsreceptie
04 Februari 2023
■ Zittingsavond
Dorpsraad vergaderingen 20.00u
■ 07 December 2022
■ 04 Januari 2023

Van de redactie
Het gonst en ronkt al een tijdje in het
Middelaarse luchtruim maar operatie Falcon Autumn, een oefening van
Defensie waarbij onder andere verschillende helikopters uit verschillende landen leren samenwerken, is
bijna afgelopen. Ook de bladblazers
zullen binnenkort wel een keertje
uitgeblazen zijn getuige de enorme
bladberg die niet meer in de bladbak
op het kerkplein paste en er dus naast
is gedeponeerd. Dan wordt het weer

stiller en kunt u ongestoord uw krantje lezen, uw eigen Dorpskrant die nu
voor u ligt. Dan leest u van de mooie
dingen die intussen in ons dorp zijn
gebeurd en de mooie dingen die ons
nog te wachten staan nu het jaar zijn
einde nadert en het met alle lichtjes
en activiteiten toch weer wat minder
stil zal worden.
Veel leesplezier.

Aan deze uitgave werkten mee: Menno Arendz, Piet Beuming, Debbie van
Brunschot, Theo van Brunschot, Hans
Derks, Jos Gröniger, Theo Heinink,
Esther Horsten, Martien Holthuysen,
Ellie Janssen, Wim Janssen, Nico
van Kessel, Gerie van der Land-Zijderveld, Wim Lemmens, Ellis van
de Locht, Gaby Meeussen-Janssen,
Anne Pronk, Anke Schoofs, Thea
Theunissen, Carla Wienhofen, Mariëlle Zijlstra, Petra Zwartjes.
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Lichtjestocht 2022
Wie doet er mee?
De dagen worden korter; tijd voor
lichtjes! Dit jaar willen we weer een
Lichtjestocht plaats laten vinden. Dat
zal zijn op zaterdag 17 december.
Wat is de Lichtjestocht?
In Middelaar vindt al jarenlang een
Lichtjestocht plaats in het laatste
weekend voor Kerst. De laatste jaren is de opzet wisselend geweest,
als gevolg van weersomstandigheden en corona. We gaan er vanuit dat
we dit jaar weer een “traditionele”
Lichtjestocht kunnen houden. Dat betekent dat we om 18.00 starten in de
kerk. Hier is iedereen, jong en oud,
welkom om te luisteren naar een/het
kerstverhaal. Na het verhaal gaan we
naar buiten waar het verhaal een vervolg krijgt. We lopen een (korte) verlichte ronde, horen onderweg muziek
van de Muziekvereniging en sluiten
af bij de Koppel met warme chocomel, koffie, ’n borrel en muziek van
Divers. Natuurlijk is ook hier ieder-

Energiecafé

Kom op 19 november naar het Môk’s
Café. Dan doet het Energiecafé voor
hoe u maatregelen kunt uitvoeren die
uw energierekening direct gaan verlagen. U krijgt de attributen gratis mee.
Weet u niet precies hoe u radiatorfolie
of een tochtstrip aan kunt brengen?
Of uw convectorput goed moet isoleren en optimaliseren? Of uw cv-ketel
zuinig kunt inregelen?
Dat en vele andere kleine maatregelen laten we gewoon zien en doen we
vóór. Als u dat bij u thuis wilt doen
én minimaal twee andere bewoners
daarbij wilt helpen, dan krijgt u drie
stuks van de gekozen attributen gratis
mee. Deelnemers ontvangen ook een
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een welkom, ook als je de route niet
kunt of wilt lopen.
Voor de invulling van de avond zijn
we op zoek naar kinderen (van alle
leeftijden) die een rol willen spelen in
het kerstverhaal. Handig om te weten:
de organisatie zorgt voor kleding, je
hoeft geen liedjes te leren, misschien
wel een korte tekst, maar dat doen we
in overleg en alleen met de kinderen
die dit zien zitten. Wil je mee doen?
Leuk! Laat het dan uiterlijk 14 november aan ons weten via
lichtjestochtmiddelaar@gmail.com
Verder willen we na dit jaar het stokje
overdragen aan een nieuwe organisatie. Lijkt het je leuk om een bijdrage
te leveren aan deze bijzondere avond,
dan horen we dat graag. Dan kunnen
we samen kijken hoe we een nieuwe
organisatie vorm kunnen geven.
Groeten,
Linda Ambrosius, Jessie Hopman en
Esther Horsten

informatiepakket om buren, vrienden, kennissen en familie te helpen
besparen.
Ook kunt u ter plekke uw huurder-tegoedbon van 75 Euro verzilveren of
daarbij geholpen worden. Een afspraak maken daarvoor kan ook.
Neemt u op 19 november wel huisnummer en postcode mee van uzelf
en van de bewoners die u met besparende maatregelen wilt helpen. U
kunt zich ook aanmelden bij menno.
arendz@energiecafemookenmiddelaar.nl .
Deze activiteit sluit aan bij de landelijke actie “Samen de winter door”.
Tijd: 19 november 2022 en daarna.
Locatie: Mok’s Café en in de hele gemeente Mook en Middelaar

Kleurtje

Marieke

Ze zeggen dat er in Milsbeek een
wolf gezien is. En dat de paintballgeweren bij Novita al zijn uitverkocht.
Natuurlijk moet je niet alles geloven
wat ze zeggen. Voor paintballgeweren om wolven te verjagen moet
je namelijk niet naar Novita maar
naar Brokken Bert. Of naar van
Keijsteren. Ze liggen in het schap
naast de dektuigen en ramblokken,
u weet wel die krijtblokken waar de
schapen zo’n mooie roze rug van
krijgen. Bijvoorbeeld de schapen
van Stef Derks die in de weien van
John Siebers aan de Veerstraat lopen. Arme schapen. Ook zij krijgen
de schuld van de stikstofcrisis. Hun
scheten en boeren bevatten veel methaan, een vervelend broeikasgas.
Maar hun mest stoot in tegenstelling tot koeien- en paardenmest veel
minder stikstof uit. Bovendien neemt
door de manier waarop schapen een
wei begrazen de biodiversiteit in het
groen toe. Dat zie je in de weien van
John: er staan steeds meer planten
als klaver, boterbloem en heel veel
paardenbloemen. En ik kan het weten want ik speur met mijn hond bijna iedere zondag in een van die weien. Een uitgebloeide paardenbloem,
een roodbruine zuring-aar: het zijn
allemaal handige markeringen om
een voorwerp bij te verstoppen dat
Lola dan moet zoeken. In zo’n gevarieerde wei hoef ik geen markeringspaaltjes meer te gebruiken.
Alleen vanmorgen ging het een bee
tje mis. Ik had een groot spoor uitgelegd, maar op het moment dat we
het uit gingen lopen, liep er iemand
dwars door ‘mijn’ wei de hond uit
te laten. Een roodbruine. Dat was
even schrikken. Gelukkig negeerde
Lola de vreemde sporen voor het
grootste deel en vond ze alle tien de
voorwerpen. Maar aan het eind was
ze de weg toch even kwijt. En dat is
géén flauwekul. Maar, zoals gezegd,
je moet niet alles geloven wat ze
zeggen. En al helemaal niet wat in
een column staat. Novita bestaat namelijk al lang niet meer. Fake news
dus. Maar dat van die wolf, dat zou
zomaar kunnen. En dan zou het
toch wel handig zijn als mijn hond
een kleurtje had, net als die schapen. Want eerlijk is eerlijk, van alle
Middelaarse honden lijkt Lola toch
wel het meeste op een wolf. Met een
beetje roze zou ze iets meer op een
schoothondje lijken. En zullen de
jagers hun paintballgeweren niet zo
snel op haar wolfsgrauwe kop richten. Fijne zondag.
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Ambassadeurs van KOMMEE
In samenwerking met acht gemeenten
in Limburg, waaronder ook Mook en
Middelaar, is er gestart met het project Ouderen en het Openbaar Vervoer (OV). Via de dorpsraad is ons
gevraagd of we mee wilden werken
aan het project “het bevorderen van
het openbaar vervoer”. Een dag op
stap met de bus en/of de trein. Hoe
werkt dat nu precies?

Onder de naam KOMMEE zijn we
samen op pad gegaan met de vervoersmaatschappijen en is er een promotiefilmpje van gemaakt. Het was
een prachtige leerzame dag. Daarna zijn er informatie bijeenkomsten
georganiseerd in alle dorpskernen

van de gemeente. Bekend was al dat
de ouderen weinig gebruik maken of
niet veel afweten van het openbaar
vervoer. Hoe gaat het allemaal in zijn
werk? Hoe en waar kun je de OV
chipkaart gebruiken? Wat is beter een
anonieme of persoonlijke? Wat kost
zo’n kaart? Hoe kan ik nu het beste
van A naar B? Waar kan ik dat vinden? Komt er in ieder dorp een informatie punt?

Intussen hebben we samen al met
diverse mensen gebruik gemaakt
van onze buurtbus om ze wegwijs
te maken. KOMMEE is nog aan het
uitzoeken waar er te zijner tijd een
aanspreekpunt geplaatst kan worden.
Het wordt nog vervolgd, de reis gaat
verder………
Groeten Wienand en Carla

Er is ook een Vervoersdag geweest.
Op deze dag waren alle voor de gemeente Mook en Middelaar beschikbare vervoersmogelijkheden aanwezig. Zowel de informatie- als de
vervoersdag zijn goed bezocht.

Hechte gemeenschap waar mensen iets voor
elkaar over hebben
“Serieuze actie in een relaxte sfeer.”
Zo omschrijft cursusleider Jeroen
Vandeursen (66) de reanimatiecursussen die jaarlijks in Middelaar gegeven
worden, behalve dan in de periode dat
corona roet in het eten gooide.

Cursusleiders Jessica Honders en Jeroen
Vandeursen. Tussen hen in de pop waarmee
cursisten kunnen leren wat ze moeten doen
als iemand zich levensbedreigend verslikt.
(Foto: Ellis van de Locht)

Vanaf de eerste cursus in 2012 is Jeroen van de partij, maar vanwege
zijn pensionering draagt hij het stokje nu over aan collega Jessica Honders (43). “Na een paar jaar ken je de
mensen, het is leuk om de bekende
gezichten te zien. Ze zijn enthousiast
en het zegt iets over de dorpsband dat

de cursus door mensen van alle standen en alle leeftijden wordt bezocht”,
zegt hij. “Dit is een hechte gemeenschap waar mensen iets voor elkaar
over hebben.”
Ook Jessica is positief, al is dit de eerste keer dat ze in Middelaar een cursus geeft. “Het is hier goed georganiseerd, er is een goede administratie
en een warm welkom. En de mensen
doen prima mee.” Beide cursusleiders
gooien de nodige droge humor door
hun lesstof, waardoor er regelmatig
gelachen wordt tijdens het oefenen.
(‘Wanneer je niet hoeft te reanimeren? Als je in de zomer hier langs het
kanaal komt, en er ligt iemand met de
schaatsen nog aan.’)
Deelnemer José Hendriks is graag
van de partij. “Je wilt iets kunnen
doen als de nood aan de man is. En
dat de cursussen jaarlijks herhaald
worden, is heel goed, want je moet
zorgen dat de kennis niet wegzakt.”
Dat vinden ook Geert Theunissen en
zijn vrouw Annie. “Je kunt denken
dat je het reanimeren in de vingers
hebt. Maar in een stresssituatie is al-

les anders en is de druk veel groter.
Dan is het heel belangrijk dat je goed
tussen de oren hebt wat je precies
moet doen.”
Het bestuur van de stichting Hulp bij
Hartstilstand Middelaar en Plasmolen, die de cursussen organiseert, is
blij met de jaarlijkse grote opkomst.
“Ongeveer zeventig mensen doen
ieder jaar mee”, vertelt bestuurslid
Mary Wattimena. “Een groot deel
daarvan is als burgerhulpverlener
aangesloten bij HartslagNu.nl. Zij
weten hoe ze de zes AED’s die in
Plasmolen en Middelaar hangen,
moeten bedienen. Het is heel fijn om
te weten dat hulp van je dorpsgenoten
dag en nacht dichtbij is.”
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Kommee Samen op Pad
Het reizen met het openbaar vervoer is
in de loop der jaren veranderd. Waar u
vroeger nog met een papieren kaartje
kon reizen, is dat nu de OV-chipkaart.
En uw reis plant u niet meer met een
papieren dienstregeling, maar via een
website of een app. Bovendien zijn er
de laatste jaren meer vervoersmogelijkheden bij gekomen waarvan u gebruik kunt maken.
Misschien was u op 1 juni 2022 bij
de informatiebijeenkomst van Kommee in Middelaar-Plasmolen. Of
op 15 juni 2022 bij de vervoersdag
op station Mook-Molenhoek. Deze
bijeenkomsten liggen al weer even
achter ons. Maar hoe zat het ook al
weer? Welke mogelijkheden voor
vervoer zijn er in Middelaar en Plasmolen? Met kouder en natter weer in
het vooruitzicht zetten wij deze graag

nog even voor u op een rijtje.
Vervoersmogelijkheden
Openbaar vervoer:
o Lijnbus 83: Nijmegen – Venlo, met
haltes in Molenhoek, Mook en Plasmolen aan de Rijksweg.
o Buurtbus: Vaste dienstregeling met
haltes. Wilt u op een andere punt van
de route uitstappen, dan kunt u uw
hand opsteken en kijkt de chauffeur
of het veilig kan.
- Lijn 569: Malden Mook/Middelaar
- Lijn 564: Molenhoek - Groesbeek
o Trein (Arriva): Maaslijn tussen
Nijmegen en Roermond met station
Mook-Molenhoek als tussenstation.
Alternatieve lokale vervoersmiddelen:
o Wensbus: Vervoer van deur tot deur

in Gennep, Plasmolen en Middelaar
met reservering.
o Zonnebloemauto: Huurauto / -busje
geschikt voor rolstoelvervoer.
o WMO-vervoer (Avan): Vervoer op
basis van een WMO-indicatie.
Enthousiast geworden om te reizen?
Kommee gaat ook nog praktijkdagen
organiseren. Op dit moment worden
hiervoor OV-ambassadeurs opgeleid. Zij kunnen u helpen bij vragen
en samen met u een proefrit maken.
Wilt u dus graag met het beschikbare vervoer gaan reizen, maar kunt u
daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan
kunt u zich binnenkort hiervoor opgeven. We houden u via de gemeentelijke kanalen op de hoogte. Meer
informatie over het project zelf en de
samenwerkende partners is te vinden
op www.kommeesamenoppad.nl.

Zonnige Kiste Trui Wandeltocht goed bezocht
Veel wandelaars uit alle hoeken van
ons land reisden de laatste zondag
van oktober naar Middelaar om mee
te doen met de elfde Kiste Trui Wandeltocht.
Meer dan 25 oud-prinsen van de Prominentenclup van de Krölstarte zijn
twee dagen in de weer geweest met
uitzetten van wandelroutes, bepijlen,
parkeerplaatsen indelen en het startbureau in MFC de Koppel inrichten.
Daarnaast hielpen 12 andere vrijwilligers als verkeersregelaar of parkeerwacht en met het uitzetten van routes uitzetten en horecadiensten. En
het zat de organisatie mee want het
zonnetje scheen volop en temperaturen lagen ver boven normaal. Ideaal

wandelweer dus voor de wandelaars
die genoten van zonnige herfstsferen
rond de Mookerheide, de Jansberg en
in de pittoreske omgeving van Middelaar, Plasmolen, Mook, Heerlyckheid de Bisselt en Milsbeek. Tot lang
na sluitingstijd van het startbureau
bleef het gezellig druk waarna iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts keerde.
Na een wandelpauze van twee coronajaren slaagde de Prominentenclup er
opnieuw in een prachtig wandelevenement in Middelaar te organiseren.
De organisatie is dankbaar voor het
begrip van alle aanwonenden voor de
tijdelijke parkeeroverlast in Middelaar. Het was voor ons dorp een geweldige promotie met veel positieve
effecten.
Een extra woord van dank gaat naar
sponsoren en suppliers en naar de
verkeersregelaars en overige vrijwilligers die belangeloos hun medewerking verleenden. Een woord van
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dank gaat ook uit naar het beheer van
MFC de Koppel voor het prima gastheerschap en de ondersteuning van de
Prominentenclup bij de organisatie.
De volgende Kiste Trui Wandeltocht
zal worden gehouden op zondag 29
oktober 2023. Staat genoteerd!

Walking

Walking voetbal in Middelaar?
JA, voor iedereen toegankelijk!
We hebben het idee opgepakt om met
een aantal enthousiaste mensen walking voetbal op te zetten in Middelaar. Het is de bedoeling om op een
doordeweekse dag een ochtend of
middag een potje walking voetbal
te spelen. Wie heeft er interesse om
hieraan mee te doen?
Wil je meer weten over walking voetbal of je aanmelden?
Bel dan met
Frans Simons, tel. 06 1061 2546 of
Wim Horsten, tel. 06 1700 9595.
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Wij gaan weer van ons laten horen!
De elfde maand van het jaar is weer
aangebroken en dat betekent voor
C.V. De Krölstarte de aftrap van een
nieuw carnavalsseizoen. De capes
zijn gestoomd, de scepter is afgestoft
en de schoenen zijn weer netjes opgepoetst. Oftewel: wij zijn er weer helemaal klaar voor!

den om de rol van secretaris op zich
te nemen. Wij willen haar nogmaals
feliciteren met haar benoeming. Het
bestuur is daarmee compleet en deze
enthousiaste groep heeft er ontzettend veel zin in om het carnavalsgedruis levend te houden in Middelaar
en Plasmolen.

Alvorens wij vooruit gaan kijken,
blikken we nog snel even terug op de
algemene ledenvergadering van afge-

Wanneer u dit leest staan onze eerste carnavalsactiviteiten alweer voor
de deur. De jeugd van de vereniging
verzorgt dit jaar de aftrap en wel met
een zogeheten Pre-Party op zaterdagavond 12 november. Jeugdprins Nick
d’n Twèdde en zijn gevolg hadden
nog een goed feestje tegoed met alle
andere jeugdraden. Daarom heeft het
jeugdbestuur besloten om de deuren
van de Koppel open te gooien en de
jeugd een geweldige avond te bezorgen. Iedereen is welkom vanaf 18:00
uur, dus kom vooral langs!

lopen maand. Naast de gebruikelijke
jaarverslagen van het jeugdbestuur
en de BBCie was er dit jaar voor het
eerst ook hooggeëerd bezoek van een
afvaardiging van de oud-Prinsen.
Hartstikke mooi om van deze wijze
heren eens een kijkje in de keuken te
krijgen en te horen wat zij zoal beleven en organiseren. Daarnaast stond
deze vergadering ook in het teken
van het aftreden van Ine Wijnhofen
en Miranda Kosman. Deze dames
hebben jarenlang gefungeerd als bestuurslid en de laatste jaren vooral
als secretaris (Ine) en penningmeester (Miranda). Na het jaarverslag van
de secretaris en het financieel overzicht van de penningmeester werden
zij beiden bekroond met een luid en
welgemeend applaus van de aanwezige leden. Namens het bestuur van
De Krölstarte willen wij hen allebei
nogmaals van harte bedanken voor al
hun inspanningen voor de vereniging.
Ine en Miranda, bedankt!
Het bestuur heeft grote schoenen te
vullen, zo moge duidelijk zijn. Om
alle stoeltjes gevuld te krijgen, heeft
het bestuur (met instemming van de
leden) Gaby Meeussen bereid gevon-

Op zondagmiddag 13 november is het
vervolgens de beurt aan alle oudgedienden van de vereniging. Dan staat
namelijk onze jubileumreünie op de
agenda, waarbij veel oud-prinsen,
oud-vorsten, oud-pages en oud-bestuursleden zich weer eens zullen
aandienen. Naast dat er voldoende
aandacht zal worden besteed aan ons
66-jarig bestaan, staat er ook een geweldige feestmiddag op de planning.
Met optredens van diverse artiesten,
gastsprekers, onze eigen Prins Stefan
d’n Örste, de huldiging van onze jubilarissen en natuurlijke hofkapel de
Everlanders belooft het een grandioze middag te worden. Het programma voor deze middag is tot 14:00 uur
besloten, daarna is iedereen van harte

welkom om zich met ons in het feestgedruis te mengen. Wij hopen velen
van jullie te mogen verwelkomen!
Zoals de kop boven dit artikel vermeld: wij gaan weer van ons laten
horen! En dat is iets wat de komende tijd zeker weer gaat gebeuren. We
gaan van start in het weekend van de
elfde van de elfde en dan volgas richting vastelaovend! Alaaf!

Jeugdhonk
Jeugd blij met eigen honk

In oktober is op initiatief van de
Werkgroep Dorpsbelang in de Dorpskamer van de Koppel ’t Jeugdhonk
van start gegaan. Er waren 12 kinderen, die heerlijk hebben gedart, airhockey gespeeld, sommigen gesjoeld
en ook alleen maar lekker zitten chillen. Het was heel gezellig, de kids
kregen het eerste drankje aangeboden
door de dorpskamer en er stond iets
om te knabbelen op tafel.
Wethouder Holger Rodoe en jongerenwerker Anton van der Heijden
kwamen een kijkje nemen. Ook waren er wat ouders en andere belangstellenden. Na 21.00 uur kwam er
oudere jeugd om te poolen. Ook dat
was zeer geslaagd. Het gaat ook een
vervolg krijgen. Op de volgende dagen kunnen de jongere kinderen van
19.00u tot 21.00u gebruik maken van
‘t Jeugdhonk en vanaf 21.00 uur is
het tijd voor de oudere jeugd. De andere vrijdagen van de maand zijn zij
vanaf 20.00 uur al welkom.
4 november, 2 december, 27 januari,
31 maart, 5 mei, 2 juni en 14 juli
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Energietransitie in Middelaar
Hoe gaan we in de toekomst onze
huizen verwarmen? De Dorpsraad
Middelaar en Plasmolen heeft zich
laten informeren over de regionale
energiestrategie van onze gemeente,
oftewel samenwerken aan een groen
en duurzamer Mook en Middelaar.
Vijftien gemeenten in Noord- en
Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en
Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoeken zij hoe meer
energie kan worden bespaard, waar
duurzame elektriciteit kan worden
opgewekt met zon en wind en hoe ie-

dereen stap voor stap van het aardgas
af kan.
Voor deze informatie verwijzen wij
u graag naar de site van de gemeente Mook en Middelaar (transitievisie
warmte). De rapporten van de RES
Noord en Midden Limburg, visies en
ambities en de transitievisie Warmte
kunt u vinden op: www.mookenmiddelaar.nl/visies-en-ambities of onder
het kopje duurzaamheid (energie en
warmte).
Als dorpsraad zijn wij ons ervan bewust dat de te nemen transitiestappen
wel voor iedereen haalbaar en betaal-

AED’s in Middelaar en Plasmolen
U vindt de AED’s op de volgende plaatsen:
Middelaar,

Dorpsstraat 34 (schuin tegenover De
Koppel) aan de garage

Middelaar,

Kopseweg 15a (bedrijf TIB
fam. Hubers) aan rechterachterzijde
pand naast trap

Middelaar,

Heikantseweg 22 (schuin tegenover
sportpark) aan de garage

Middelaar,

Elzenstraat 11B, aan einde oprit, links
naast deur

Plasmolen,

Schildersweg 6, aan receptie camping
De Geuldert

Plasmolen,

Witteweg 8, links van ingang
Pannenkoekenbakker, in de portiek
van de VVV

De AED’s hangen allemaal in een groene, kunststof behuizing die ’s avonds verlicht is. Draai de kast
naar links open en haal de AED en het bijbehorende etui eruit. Er zal een alarm afgaan, maar daar
hoeft u zich niets van aan te trekken. Omwonenden zullen het alarm uitzetten.
Wilt u een (herhalings)cursus reanimeren en AED-gebruik volgen, neem dan contact op met de
Stichting Hulp bij Hartstilstand Middelaar en Plasmolen. Dat kan ook als u de stichting financieel
wilt ondersteunen. Contact: Thea Theunissen (024 - 696 2370).
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baar moeten zijn. Wij hopen u hier op
dit moment voldoende mee te hebben
geïnformeerd. Mocht er in de toekomst meer te melden zijn, dan hoort
u zeker van ons.
Namens de Dorpsraad Middelaar en
Plasmolen,
William Wienhoven en Theo Heinink

VIB

In de vorige Dorpskrant hebben we
vermeld dat we na 2 jaar weer starten
met onze bloemenactie. Onze Inkoopen verkoopleden hebben hun uiterste
best weer gedaan. Maar helaas voor
sommigen van u die ons hebben gemist, we waren uitverkocht. Het was
overweldigend en niet verwacht. Volgend jaar beginnen we daar waar we
genoodzaakt waren te stoppen. We
willen iedereen ontzettend bedanken
voor het steunen van onze VIB.
HARTELIJK DANK inwoners van
Middelaar en PLasmolen.
Namens alle leden en bestuur,
Carla Wienhofen

Tennis

Deze zomer hebben we met ’t gezin getennist bij De Heikant. Het
voetbalseizoen was afgelopen en we
dachten eraan samen te gaan sporten.
Tennis vinden we alle vier leuk en
wat bleek? Je kunt een seizoensabonnement afsluiten voor drie maanden.
Ideaal en gemakkelijk geregeld. Voor
kinderen tot 18 jaar betaal je slechts
€20 per jaar! We zijn hartelijk ontvangen en ook uitgenodigd om eens
in andere samenstelling te tennissen
of mee te doen aan een toernooi. Wat
ons betreft een aanrader. Dank aan
TV de Heikant!
Sportieve groet, Anne Pronk

DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN UITGAVE NOVEMBER 2022

Omnes Terminos geeft kerk-kerstconcert
Het trio Omnes Terminos geeft op
woensdag 21 december een kerstconcert in de kerk in Middelaar. Omnes Terminos bestaat uit Margarita
Dudčaka (sopraan), Jeroen Pijpers
(orgel) en Irina Trajkovska (viool).
Margarita is afkomstig uit Letland,
Irina uit Macedonië en Jeroen uit Deventer. Ze hebben elkaar ontmoet op
het Conservatorium in Maastricht.
Margarita en Jeroen hebben onlangs
nog de tweede prijs - de eerste werd
niet uitgereikt - gewonnen in de Orgel-Gesangs-Wettbewerb in Neuss,
in het kader van de Kirchenmusikwoche.
Het wordt de tweede keer dat het trio
optreedt met gebruik van het mooie

Wensbus

De Wensbus Gennep al bijna een jaar
in Middelaar en Plasmolen
De Wensbus Gennep is al verschillende keren genoemd in deze Dorpskrant. We hebben aandacht besteed
aan de komst ervan begin dit jaar.
We hebben vrijwilligers gevraagd,
geschreven over de opening. En heel
graag zou ik nu, na een klein jaar, willen vertellen over de successen van
de Wensbus Gennep. Die zijn er zeker, voor Gerrit ten Haaf is de Wensbus niet meer weg te denken. Hij is

orgel dat in de kerk van Middelaar
staat. Omnes Terminos trad al eerder
op tijdens de Open Monumentendag op 11 september. Toen genoten
bijna 150 mensen van hun muziek.
Het kerkorgel is onlangs opnieuw gestemd en een aantal pijpen is rechtgezet. Het instrument is dus in optimale
conditie, een goede basis voor een
mooi concert.
Het kerstconcert begint om 20.00 uur.
Het precieze programma wordt later
bekendgemaakt op kamermuziekmookenmiddelaar.nl. Daar kunnen
ook de toegangskaartjes (€ 12,50) besteld worden. Na afloop wordt glühwein en warm appelsap geschonken.

de groot gebruiker van de Wensbus.
Maar helaas is hij nog één van de
weinigen.
Er zijn nog niet veel mensen uit Middelaar of Plasmolen die de Wensbus
gebruiken. Dat is jammer. De Wensbus is een mooie aanvulling op de
buurtbus die een vaste ronde rijdt
vanuit Middelaar via Plasmolen,
Mook, Molenhoek naar Malden en
weer terug.
De Wensbus brengt je van deur tot

Vlnr: Margarita Dudčaka, Jeroen Pijpers en
Irina Trajkovska van Omnes Terminos. (Foto
Nico van Kessel)

deur. Zeker nu het weer wat minder
wordt, is het fijn om thuis opgehaald
en weer thuis gebracht te worden.
Maakte U gebruik van de vervoerdienst van de Algemene Hulpdienst
dan kan de Wensbus in veel gevallen
een prima vervanging zijn. En met de
dure brandstofprijzen ook nog heel
betaalbaar. Wilt U bijvoorbeeld naar
een adres in Gennep dan wordt U
voor € 3,00 thuis opgehaald en weer
thuis gebracht.
Wilt u van de Wensbus Gennep gebruik maken?
Bel dan: 06 – 14 70 64 05 om te reserveren
* Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10 – 12 uur
* Bestel de bus (minimaal) 1 dag van
tevoren!
* De Wensbus rijdt van maandag t/m
vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur
* De Wensbus haalt u thuis op en rijdt
van deur tot deur. De bus is niet ingericht op rolstoelvervoer; een rollator
is geen probleem.
Voor meer informatie over de Wensbus kijk op www.wensbusgennep.nl
7

DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN UITGAVE NOVEMBER 2022

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint…
Op zondag 20 november 2022 mogen
wij Sinterklaas en zijn lieve Pieten
weer ontvangen in Middelaar.
Om 11:00 wordt gestart met de optocht bij De Koppel. In een gezellige
stoet lopen wij naar jachthaven De
Driessen, waar de Sint feestelijk ont-

vangen wordt.
Na het feestelijke onthaal lopen de
Sint en zijn Pieten met iedereen die
hen heeft onthaald naar De Koppel,
waar om 12:00 het feest verder gaat.
Uiteraard zal
Sint
blijIV
zijnEmet
OR
Kook
ESerg
TD
RS

mooie tekeningen of knutselwerkjes.
Na een gezellige viering krijgen alle
kinderen t/m 3 jaar uit Middelaar en
Plasmolen een klein cadeautje. Voor
de kinderen vanaf 4 jaar brengen Sint
en zijn Pieten de cadeautjes op hun
school, maar ook deze kinderen mogen op zondag 20 november iets lekkers op komen halen bij de Sint. We
willen ouders vragen om samen met
hun kind(eren) naar de Sint te gaan.

De bar is beneden open voor een kopje koffie (of iets anders natuurlijk).
Zoals velen weten, wordt elk jaar met
de klompenactie gevraagd om een (financiële) bijdrage om het feest mogelijk te maken. Dit jaar is er van 31 oktober t/m 13 november met de klomp
gelopen. Mocht u de klomp gemist
hebben en had u toch graag iets in de
klomp gedaan, vanaf dit jaar kan er
ook gebruik gemaakt worden van een
waarmee
IQR
N code
KER
STSFdigitaal
EEReen bijdra-

ZONDAG 11 DEC. 11.30 – 13.00 UUR

MFC De Koppel
Dorpstraat 45 6587 AV Middelaar

ge gestort kan worden.
Met een vrolijke zwaai,
De sinterklaascommissie
Ouderraad van Sterreschool Eigenwijs, bedankt!

Licht aan!!!!!

Het is weer donker buiten. Dat betekent dat het weer tijd is voor goede
verlichting op de fiets, maar niet alleen op de fiets: óók tijdens het wandelen of uitlaten van je hond. Nog
veel te vaak gaan fietsers en wandelaars niet goed verlicht door het verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.
Check je verlichting voor vertrek, zijn
de batterijen nog vol? Hangt er niets
overheen? Heeft je hond een lichtje,
vergeet deze dan niet aan te zetten. En
ook heel belangrijk: houd je met wandelen aan de regel van Veilig Verkeer
Nederland: Links lopen, veilig lopen!
Dan zie je auto’s en fietsers aankomen.

KERSTCONCERT MET EEN KNIPOOG
8
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Open Monumentendag: Kerk druk bezocht
Voor het eerst stonden de deuren van
de kerk in Middelaar wijd open tijdens Open Monumentendag. Op initiatief van het Erfgoedplatform Mook
en Middelaar was op zondag 11 september een route door de gemeente
uitgestippeld die langs een aantal monumenten voerde. Eén daarvan was
de dorpskerk, die een rijksmonument
én een provinciaal monument is.

Tegen de 150 mensen kwamen op de
stralende zondagmiddag een kijkje
nemen in de met prachtige boeketten
versierde kerk. Ze luisterden naar een
of meer van de vier miniconcerten
van Omnes Terminos (zie ook elders

in deze krant), keken naar de videopresentatie over de evacuatie van de
Middelaarse bevolking tijdens de
Tweede Wereldoorlog of bewonderden de kleimodellen van de twee kapellen en de kerk die keramist Pieter
Arts had gemaakt. Ook het middeleeuwse beeldje van de heilige Brigida en de rest van het interieur trok
de nodige aandacht. De reacties van
de bezoekers waren lovend. Vooral
de muziek met orgel, zang en viool
maakte veel indruk en niet alleen vaste organist Jan Hubbers genoot zichtbaar van de klanken van ‘zijn’ orgel.
Een aantal andere bezoekers kwam
een paar keer terug om naar het en-

semble te luisteren.
Terugkijkend waren Nico van Kessel
van het Erfgoedplatform en de kerngroep van de parochie erg tevreden.
De deuren van de kerk zullen in de
toekomst vast vaker wijd openstaan
tijdens het Monumentenweekend.

De kerk en twee kapellen van de hand van
keramist Pieter Arts kregen veel aandacht.
(foto Hans Derks)

Pachtgrond in Middelaar
Beste dorpsgenoten,

Het kerkbestuur van de parochie H.H.
Lambertus en Brigida maakt bekend
dat er een perceel grond in de verpachting komt vanaf 1 januari 2023
voor de periode van 1 jaar. Alle parochianen mogen het navolgende perceel pachten:
Perceel bouwland gelegen bij de

kruising Heikantseweg/Voordijk met
kadastraal nummer ‘Mook en Middelaar C532’ met een oppervlakte van
0.99 ha en eigendom van de stichting
Wellens-ten Haaf
Voor informatie kunt u zich wenden
tot Martien Holthuysen.
Email:
martienholthuysen@gmail.com

De Zonnebloem
Er kan zoveel meer dan je denkt

Vrolijk: “Boven heb ik twee zonnebloemen, zal ik daarmee op de foto
gaan!?” Zo geeft Gonnie Hopmans
nog meer aandacht voor De Zonnebloem in de gemeente Mook en Middelaar. Sinds 2015 is zij Zonnebloemvrijwilliger. “Met plezier. Mijn gast is
Truus Damen, wij hebben altijd veel
te praten. Bij het weggaan verheugen
we ons al op de volgende afspraak.
Ook onderling met de vrijwilligers is
de sfeer altijd goed en gezellig. Vorige week zijn we nog lekker wezen
wokken.
Gonnie is voor veel mensen in Mook

en daarbuiten een bekend gezicht. 23
jaar lang werkte zij bij Slagerij de
Vocht in Mook. Er zijn veel mooie
herinneringen. “Soms word ik nog
aangesproken op mijn werk in de
slagerij, dan vertelt iemand spontaan
dat ik hem of haar als kind een plakje
worst gaf. Leuk hè.” Nu werkt Gonnie drie en een halve dag per week als
filiaalmanager bij Kruidvat in Nijmegen Noord. “Jonge collega’s om mij
heen. Fantastisch! Wat zou het mooi
zijn als ook bij onze Zonnebloem
meer jongeren, gasten én vrijwilligers, aansluiten. Met alle plezier wil
ik ze vertellen hoe waardevol de zonnebloemcontacten zijn.”

De Zonnebloem is er voor mensen
met een lichamelijke beperking en
voor vrijwilligers vanaf 18 jaar. Meld
je aan, dat kan via www.zonnebloem.
nl/mook-middelaar-molenhoek
of via www.maasburen.nl
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Twee kruisen

Twee kruisen herinneren aan slachtoffers én behouden terugkeer
Er wordt - letterlijk en figuurlijk - door
veel passanten stilgestaan bij de twee
kruisen van Middelaar. Fietsers en
wandelaars pauzeren graag een tijdje bij het goed onderhouden kruis op
de hoek Pastoorsdijk/Bloemenstraat.
Maar ook het opgeknapte kruis aan
de Witteweg trekt nu de aandacht van
voorbijgangers.
Om met dat laatste kruis te beginnen:
het is een monument dat herinnert
aan de verschrikkingen in het laatste
oorlogsjaar en de slachtoffers daarvan. De frontlinie lag toen dwars door
Middelaar en de gevechten kostten
vijf dorpsgenoten het leven, naast dat
van duizenden soldaten. Uiteindelijk
was van het dorp maar bitter weinig
over.

Ineke Killaars (met gele tas) kijkt goedkeurend toe hoe haar partner Maarten Franssen
het naamplaatje bevestigd. (foto Hans Derks)

Het kruis en zijn directe omgeving zijn de afgelopen maanden gerenoveerd dankzij een flinke donatie
van de eigenaren van de appartementen boven restaurant/bowlingbaan
Het Zuiden in Plasmolen. In ruil voor
de status ‘permanent bewonen’ voor
hun appartement moesten zij van de
gemeente iets doen voor de omge10

ving. Hun keus viel op het kruis, dat
na al die jaren in het groen best wat
extra aandacht verdiende.
De kerngroep van de parochie was
blij met het royale gebaar. Namens
de kerngroep nam Hans Derks de coördinerende rol op zich. Hij regelde
onder meer dat het hoveniersbedrijf
van Janko Horsten aan de slag ging
rond het monument. Er werd stevig
gesnoeid, grond opgehoogd en betegeld. Ook kwam er nieuwe beplanting en een stevig, mooi hekwerk.
Dakje
Ook Henk Verheijen en Geert Pouwels gingen aan de slag. Zij maakten
het kruis schoon en knapten het helemaal op. Zo kreeg het dakje een nieuwe zinken laag en werden de letters
van de tekst op de sokkel door Henks
kleindochter Janne opnieuw ingeschilderd. Het Christusbeeld zelf, na
de oorlog door kunstenaar Piet Killaars gemaakt van keramiek, had genoeg aan een goede wasbeurt.
Op 10 september werd de renovatie
feestelijk afgerond in aanwezigheid
van alle betrokkenen. Ineke Killaars,
dochter van kunstenaar Piet, was erg
blij met de zorgvuldige opknapbeurt.
Zij schroefde samen met haar partner
Maarten Franssen een plaatje met de
naam van haar vader achter op het
monument. Zo is ook voor volgende
generaties duidelijk wie ooit het corpus gemaakt heeft.
In restaurant De Loopplank werd
daarna nog gezellig nagepraat bij koffie en vlaai.
Indiëgangers
Het kruis aan de Pastoorsdijk herinnert aan blijere gebeurtenissen: de
behouden terugkeer van twaalf jonge dorpsgenoten uit het toenmalige
Nederlands-Indië. Zij werden kort na
de Tweede Wereldoorlog opgeroepen
om deel te nemen aan de zogenoemde
Politionele Acties, oftewel de oorlog
die Indonesiërs voerden om onafhankelijk te worden van Nederland.

Het oorspronkelijke corpus van het
herinneringskruis werd ook gemaakt
door Piet Killaars. Maar de klei was
erg poreus waardoor de ijzeren bewapening in het beeld kon gaan roesten.
Daardoor ging het corpus gedeeltelijk kapot. Zijn opvolgers van hout
en kunsthars werden het doelwit van
dieven en vandalen, zodat dit monument verschillende keren met een
negatieve aanleiding de krant wist te
halen.
Gerrit Willems en Jenny Lemmen
waren twee van die Indiëgangers die
ervoor zorgden dat respectievelijk de
stenen sokkel gemetseld werd en er
een eikenhouten kruis kwam. Jenny
Lemmen zorgde na de vernieling in
1990 voor een nieuw eikenhouten
kruis.

Nog niet zo lang geleden hebben Henk Verheijen en Geert Pouwels Geert Pouwels en
Henk Verheijen bij het mooi opgeknapte kruis
aan de Witteweg. (foto Hans Derks)

ook dit kruis met zijn directe omgeving liefdevol onderhanden genomen.
Zo werd onder meer het corpus van
kunsthars waar nodig gerepareerd,
geschilderd en afgelakt. Ook het rozenperkje wordt netjes bijgehouden
en de rozen krijgen tijdig water.
Door de belangeloze en betrokken
inzet van dorpsgenoten door de jaren
heen kunnen passanten aan de picknicktafel bij het kruis blijven pauzeren en gaat de herinnering aan de
twaalf teruggekeerde dorpsjongens
niet verloren.

Astrantia SV

November. De klok is verzet. Onze
sportvelden worden weer volop belicht op avonden dat er getraind
wordt. En Astrantia is zowaar een
volledig voetbal(lertjes) team rijker!
Licht
Daar waar ieder thuis tegenwoordig
(met energieprijzen tot het plafond)
drie keer nadenkt of de lamp wel echt
aan moet, hingen er bij ons (extra)
bouwlampen om onze korfbaldames
van licht te voorzien. Na ietwat geduld kwam vanuit de gemeente het jawoord: hoofdsponsor Megens mocht
aan de gang, de lichtmasten op het
korfbalveld (die letterlijk geen zicht
meer gaven aan onze dames) mochten vervangen worden. Een bestelling geplaatst, nog iets meer geduld
tot de levering, maar wellicht dat er
op moment van lezen toch echt in die
masten geklommen wordt. Een warm
welkom voor onze dames tegen de
tijd dat zij na de binnencompetitie, en
dus in het voorjaar, hun noppen weer
uit de kast halen.
Binnen
Onze dames hebben hun ‘eerste helft
veld’ er op zitten en zijn inmiddels
gestart in de vertrouwde ‘Passelegt’
in Overasselt. Op het veld een 3e plek
voor ons Eerst en een ‘Herbstmeister-titel’ voor onze dames van Twee.
Tevreden speelsters, trainers, publiek.
Nu de zaal in om daar echt zaken te
gaan doen.
Uitkomend in de Hoofdklasse i.p.v.
de Top, dus de doelstelling staat vast.
Mooi is in ieder geval dat ook de dames tegenwoordig de Gelderlander
halen.
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Voetbal
Onze heren mogen uiteraard nog door
op onze grasvelden. En ook daar mogen de resultaten er zijn.
Een artikel in de Maas- en Niersbode
waarin Pothuizen overtuigend spreekt
over ‘het gaan voor de titel’. Op moment van schrijven nog 3 wedstrijden
te gaan om de eerste periodetitel binnen te halen. We hebben eerder op
dit punt gestaan. Zouden de heren inmiddels iets van onze dames geleerd
hebben: omgaan met de druk van belangrijke wedstrijden? In de volgende
editie van deze Dorpskrant ga ik er
vast en zeker op terug komen. Hopelijk nog steeds met dezelfde koers in
beeld.
Dan kijkend naar onze (nog wel
enigszins verre) toekomst: talentjes in
de dop zijn gestart! Een mooi clubje
van vijf- en zesjarige voetballertjes,
gecoacht door twee van onze eigen
jeugdige zaterdag-/zondag- talenten.
Als Pothuizen zijn visie dan ook nog
tot die tijd bij ons blijft uitvoeren kan
het niet anders dan dat dit enkel succes zal opleveren.
Klusploeg
Ons sportpark wordt momenteel overigens ook weer goed onder handen
genomen. Met toekomstperspectief
als hierboven genoemd moeten we
natuurlijk goed voor de dag komen.
Een nieuw geformeerde klusploeg,
onder leiding van Henk Simons, heeft
al heel wat werk verricht. Natuurlijk
is dit deskundig overgedragen door
Geert Pouwels, die jarenlang, samen
met Theo van Schaijk, verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen
van al wat er maar geklust en gedaan
moest worden op de club. Onze dank
aan hen is enorm. En natuurlijk zijn
we blij met de extra handen die we nu
beschikbaar hebben.
Schrikken
Naast deze positieve berichten is ons
sportpark in de afgelopen weken ook
opgeschrikt door iets totaal anders.

Op een rustige zaterdagmiddag kwam
ineens maar al te duidelijk naar voren
hoe belangrijk onze leiders, ouders
en vrijwilligers zijn. Een jeugdspeler van het JO17-team dat bij ons op
bezoek was, zakte na de net gespeelde wedstrijd in elkaar, waarbij snel
handelen van levensbelang was. Met
adequaat optreden van leiders, ouders
en publiek, een bijzonder goede reanimatie, AED-aanwezigheid en ambulances en traumaheli die kwamen
aangesneld, was het een heftige gebeurtenis voor ieder die hierbij aanwezig was. Gelukkig werden we naderhand gauw genoeg - alsook op nog
meerdere momenten in de erop volgende weken - op de hoogte gebracht
en gehouden door onze collega’s uit
Bergen en gaat het de betreffende
jongen naar omstandigheden inmiddels goed. Een totaal ander iets, wat
niemand verwacht en waar niemand
überhaupt over na wil denken. Maar
wat ons allemaal doet beseffen hoe
belangrijk die AED- en BHV- cursussen zijn! Wij als bestuur waren en zijn
enorm trots en dankbaar voor de wijze waarop er deze middag gehandeld
is door ook onze mensen. Zo zie je
maar, niets is vanzelfsprekend. De afgelopen jaren hebben ons dat sowieso
al laten zien. Maar dit soort dingen
doen het je des te meer beseffen.
Via deze weg willen we iedereen
wederom bedanken voor alle support deze afgelopen maanden. Ook
de nieuwe Middelaarders die de weg
naar Astrantia hebben gevonden. We
sluiten weer af met een Graag tot
ziens op en langs onze voet- en korfbalvelden!
11
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Muziekvereniging Middelaar
Met assistentie van maar liefst 13
mensen van de muziekvereniging is
op 2 november het project Klasse(n)
orkest van start gegaan. De eerste les
was een chaosles. De tafels in de spiegelzaal van de Koppel stonden vol
blaasinstrumenten die de leerlingen
van basisschool EigenWijs allemaal
mochten uitproberen. En op het podium konden ze de slaginstrumenten
gebruiken. Ook de pauken, de grote
trom en zelfs de gong. Sommige kinderen probeerden alles uit, andere
pakten een instrument en lieten dat
niet meer los, zo zeker waren ze van
hun keuze. Want dat was de bedoeling: een instrument kiezen en daar 7
weken lang op oefenen om op 22 december af te sluiten met een schoolconcert, waarbij het fanfareorkest
met hen meespeelt. Er zit heel wat
muzikaal talent in Middelaar. Zelfs

bij meester Roel begon het te kriebelen, hij gaat net als de leerlingen de
komende weken een instrument leren
spelen. Dat gaat vast iets moois worden op 22 december.
Concerten
Met de Kuukse kermis regent het
altijd, terwijl een week later met de
Middelaarse kermis de zon altijd
hoog aan de hemel staat. Tot 18 september 2022. Het plan was bij mooi
weer buiten te spelen en bij regen in
de Koppel. Maar de voorspellingen
waren zo slecht dat de speeltoestellen
in de grote zaal van de Koppel moesten staan. Dus kwam er snel nog een
veredelde partytent voor de muziek.
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Het was knus en vermakelijk met de
grabbelton waar de muziekstukken in
zaten en het publiek al grabbelend de
speelvolgorde bepaalde. Maar de regen kwam met bakken uit de hemel
en het water stroomde onderlangs gevaarlijk snel naar de elektriciteitsaansluitingen van de dj. Het kletterde zo
hard op het tentzeil dat voor het eerst
sinds 1919 de muziek niet boven de
regen uit kwam. Maar dirigent, orkesten en publiek hebben gruwelijke lol
gehad.
Op 9 oktober was in de Koppel het
gemeenteconcert, verzorgd door Muziekvereniging Middelaar en Harmonie Erica uit Mook. Mooi te zien - en
te horen - dat beide gezelschappen
een eigen stijl hebben en allebei goed
voor de dag kwamen. Tijdens het
concert van Erica werden jubilarissen
gehuldigd, onder wie Marieke Koopman, die in beide orkesten speelt. En
dus ook door beide voorzitters toegesproken werd. Een mooi moment van
waardering voor Marieke.
Agenda
Tot de jaarwisseling staan er, naast de
afsluiting van het schoolproject, nog
twee optredens op het programma. Op
20 november gaat de Pietenband om
11.00 uur weer mee om de Goedheiligman bij de Loopplank op te halen
en op 17 december vanaf 18.00 uur
wordt met het hele orkest in de kerk
de start van de Lichtjestocht opgeluisterd. Daarna zullen langs de route van de tocht weer enkele combo’s
kerstmuziek spelen en zal Divers de
tocht afsluiten in de Koppel. Waarna
de avond vloeiend overgaat in ‘Blues
Before Christmas’, met vanaf 21.00
uur ouderwets gezellige muziek van
Red, White and Blues én Blue Monday. De entree voor de blues avond is
€5,00.
Top2000
Hét grote concert van Muziekvereniging Middelaar is het Top2000 concert op 29 en 30 december 2023. Het
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plan begint langzaam vorm te krijgen. De Koppel zal omgetoverd worden tot een Top2000-café en er zullen
alleen maar nummers uit de Top2000
worden gespeeld. Muzikanten en
zangers die een band met Middelaar
hebben zullen benaderd worden om
mee te doen. Begin 2023 wordt er
een bijeenkomst gehouden met alle
potentiële deelnemers om afspraken
te maken over de te spelen Top2000
nummers.
Wil je alvast kennis maken met het
orkest dat dit straks allemaal waar
gaat maken? We repeteren iedere
maandag vanaf 19.30 uur in de Koppel. Je bent van harte welkom.
Secretariaat: 0622980265 of
mariekelemmen@gmail.com.

