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Lichtjestocht 2021

MAIL: DORPSKRANTMIDDELAAR@GMAIL.COM

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 18 december. We verzamelen om 18.00 uur in
de kerk en sluiten af bij De Koppel
met muziek en gezelligheid, uiteraard
in kerstsfeer. Natuurlijk is iedereen,
jong en oud, van harte welkom!
Voor de invulling van de avond zijn
we op zoek naar kinderen (van alle
leeftijden) die een rol willen spelen
in het kerstverhaal. Misschien handig om te weten: de organisatie zorgt
voor kleding, je hoeft geen liedjes te
leren, misschien wel een korte tekst,
maar dat zal hooguit één of twee regels zijn. Heb je interesse, geef het

door aan iemand van de organisatie
(zie hieronder) of mail naar
info@eind-weg.nl. Vind je het leuk
om muziek te maken en wil je langs
de route kerstmuziek ten gehore brengen? Laat het dan ook weten. Hierbij
is het goed om te weten dat we niet
beschikken over bladmuziek of op
een andere manier mensen kunnen
begeleiden. Het is de bedoeling dat je
hier helemaal zelf voor zorgt.
We hopen dat dit jaar de Lichtjestocht
gewoon door kan gaan. Tot ziens op
18 december!
Linda Ambrosius, Jessie Hopman en
Esther Horsten

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

AGENDA dorpsactiviteiten

01-14 November 2021
■ Klompenactie

06 November 2021
■ Vergeet-Mij-Niet Concert
08 November 2021
■ KBO-Kienen
14 November 2021
■ Prinsenbal - Bekendmaking
Boerenbruidspaar
18 November 2021
■ Pub quiz
21 November 2021
■ Sinterklaas Intocht
22 November 2021
■ KBO-Filmmiddag
28 November 2021
■ Ontmoetingsmarkt
29 November 2021
■ KBO-Sinterklaas-Kienen
17 December 2021
■ KBO-Advent/Kerst Viering
18 December 2021
■ Lichtjestocht
15 Januari 2022
■ Zittingsavond
30 Januari 2022
■ Jubileumreünie Carnaval

Van de redactie
De maïs is er bijna af, het vanggewas
kan de akkers op, er lopen mensen
door het dorp om de bus te halen en
de Gelderlander heeft met haar rubriek ‘onder ons’ het idee van leuke
foto’s opsturen naar je krant van ons
gepikt. In de Gelderlander staat een
Middelaarse foto, onze mailbox bleef
leeg. Het bewogen jaar 2021 loopt ten
einde. Er is weer meer mogelijk geworden. Dat zie je terug in de editie
van de Dorpskrant die nu vóór u ligt.
Aankondigingen van concerten en

onthullingen, van intochten en huldigingen, van optochten en informatieavonden. Diverse verenigingen zijn
blij dat ze weer iets samen kunnen
ondernemen en zoeken nieuwe leden.
Allemaal dingen waarvoor de Dorpskrant bedoeld is en die u aangaan.
Veel leesplezier met nummer 47.
Oh ja: u mag uw leuke foto’s van
dorpsactiviteiten ook aan dorpskrantmiddelaar@gmail.com sturen. Dat is
ten slotte uw eigen platform.

Openbare vergaderingen
Dorpsraad 20.00u
■ 03 November 2021
■ 01 December 2021
■ 05 Januari 2022
Aan deze uitgave werkten mee: Debbie van Brunschot, Theo van Brunschot, Paul Herings, Norbert Kamps,
Nico van Kessel, Bert Koeneman,
Hans Kolvenbach, Sjaak Kroon,
Caroline van der Laan, Gerie van
der Land, Wim Lemmens, Everhard
Scheltinga, Marian Schijf, Ruud Sengers, Dorothe Siebers, Herman Smits.
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Hij komt, hij komt, de lieve
goede Sint…
Op zondag 21 november 2021* mogen wij Sinterklaas en zijn lieve Pieten weer ontvangen in Middelaar.

Om 11:00 uur wordt gestart met de
optocht bij De Koppel. In een gezellige stoet lopen wij naar jachthaven
De Driessen, waar de Sint feestelijk
ontvangen wordt.
Na het feestelijke onthaal lopen de
Sint en zijn Pieten met iedereen die
hen heeft onthaald naar De Koppel,
waar om 12:00 uur het feest verder
gaat.
Uiteraard zal Sint ook erg blij zijn met
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.

Om deze cadeautjes en de intocht
mogelijk te maken, wordt een oude
traditie in ere hersteld: de klomp-collecte. Deze ludieke inzamelingsactie,
waarbij allerlei hulppieten de deuren
afgaan met een klomp, zal plaatsvinden in de weken 44 en 45 (van 1 tot
14 november). Wij hopen dat ook dit
jaar de hulppieten weer met open armen worden ontvangen en dat u een
‘centje’ over heeft voor alle activiteiten en cadeaus. Houdt u wat contant
geld apart?
Als u zelf een bijdrage wil leveren en
met ‘de klomp’ wilt rondgaan, meldt
u zich dan aan bij Barbara Kruissen
Witteweg 30, tel. 06 54 39 44 34.
Met een vrolijke zwaai,
De sinterklaascommissie
Ouderraad van Sterreschool Eigenwijs, bedankt!
* Bij onze activiteit binnen in de Koppel zal toegangscontrole plaatsvinden
op QR code en identiteitsbewijs. Wij
rekenen op uw medewerking. Mochten er wijzigingen in het programma
plaatsvinden dan zullen wij dit communiceren via www.maasburen.nl

Vrouwen In Beweging
Ook wij zijn weer gestart met onze
maandelijkse activiteiten van Vrouwen In Beweging. De avond over de
voedselbanken was goed bezocht,
zeer interessant en leerzaam, met
duidelijke uitleg over het ontstaan en
het doel. Dat doel is: met gekregen
levensmiddelen mensen ondersteunen, die door ziekte of ontslag onder
de normale levensbehoefte grens komen.
Op de agenda staat voor donderdag
18 november een Pub quiz gepland.
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De Pub quiz gaat over van alles en
nog wat. Over onze vereniging, over
muziek, over actualiteit en andere onderwerpen. De organisatie is in handen van Brosis events en uiteraard is
dit een uitgelezen avond om kennis te
maken met onze vereniging.
Geef je op via vibmiddelaar@gmail.
com en kom op 18 november naar de
Koppel voor een gezellige vrouwenavond.
Hopelijk tot ziens. Bestuur VIB

Marieke

Onderweg

Wij wandelen wat af, mijn man en ik.
Maar we doen dat meestal gescheiden. Het maakt namelijk nogal verschil of je wandelt om te revalideren
of om de hond moe te maken. Dat
leidt tot verschillende tempo’s en
dito routes. En dus kan het gebeuren dat manlief van zíjn wandeltocht
twee kastanjes voor me meebrengt
terwijl ik op heel mijn 5 kilometer
niet één kastanjeboom ben tegengekomen. Ik ben blij met mijn twee
kastanjes want ik vind vers van de
boom gevallen kastanjes een delicatesse. Eerst de schil eraf, dan genieten van het gemak waarmee het
velletje loslaat en vervolgens van de
knapperige vrucht. Maar je moet nu
nog intenser genieten want je mag
niet meer dan ongeveer een champignonbakje vol meenemen van de
boswachter. Toen we klein waren
laadde ome Hein van de overkant
ons en een paar van zijn eigen kinderen in de auto om ons naar het
bos te brengen. Daar vulden we in
de kastanjelaan van “d’n Baron” zo
snel mogelijk een paar jutezakken
vol kastanjebolsters. Die werden
thuis op de deel uitgestrooid en op
de bekende manier voorzichtig rollen onder je schoen gedwongen hun kostbare inhoud los
te laten. Wij waren trouwens niet de
enigen die ladingen kastanjes uit het
bos haalden. Mijn sportmaatje Piet
van de dinsdagavond-gymgroep
kwam met hetzelfde verhaal. Herkennen jullie het ook, Middelaarse
babyboomers? Dat naar aanleiding
van de wandelroute van mijn man.
Ik struin zelf met de hond door de
Gebrande Kamp, om de Siep, langs
Marinus van ’t Veer en gewoon
door het dorp, dat moet ze ook leren. Laatst heb ik voor het eerst in
50 jaar het vrijerspaadje weer eens
genomen. Was ik toch bijna verdwaald! Het was dat ik in de verte
een mevrouw met twee honden ontwaarde en op straat het gebabbel
van de donderdagochtend-Dörpskamerwandelgroep hoorde, anders
had ik google maps moeten gebruiken om thuis te komen. Ik was bijna
thuis toen ik hem zag: de flat tussen
D48 en D50, ongeveer ter hoogte
van de waslijn van Martha. Hóóg
dat ie is! Lijkt de Petteflet van Pluk
wel. Maar ik heb horen fluisteren dat
hij klimaatneutraal geheel met klimop bekleed gaat worden. Wordt het
in de geest van de Kinderboekenweek toch De waanzinnige boomhut
van 131 verdiepingen.

Samen Fit
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Gezocht in november minimaal 80
senioren uit iedere kern van Mook
en Middelaar voor SamenFit.
Jouw gezondheid is “GOUD” waard!
SamenFit is een beweegstimuleringsproject voor inwoners vanaf 55 jaar
uit de Gemeente Mook en Middelaar
die NIET of slechts ÉÉN keer per
week sportief actief zijn.
Mede met behulp van een subsidie
vanuit de Provincie Limburg en vanuit het Lokaal Sportakkoord slaan
sportverenigingen en eerstelijnsgezondheidszorg-organisaties
de handen ineen om dit project te realiseren.
Neemt u deel aan SamenFit, dan volgt
u in groepsverband een programma
vol boeiende workshops over positieve gezondheid, uw fitheid wordt
getest en u wordt gestimuleerd om
geleidelijk meer te bewegen om zo te
streven naar een gezondere leefstijl.
Hierdoor vergroot u uw kwaliteit van
leven en uw sociale kring. Voor meer
informatie: https://www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl/nieuws.
Wil je persoonlijk informatie, bel dan
de beweegcoach Marian 06 13260571
of laat een persoonlijk facebook bericht achter op Beweegcollectief
Mook en Middelaar, dan nemen wij
met u contact op.

S AMEN F IT
Wil jij weer fit worden maar weet je alleen niet hoe?
Of vind je het spannend om alleen een eerste stap te zetten?
Of weet je niet welke activiteit bij je past?
Meld je dan aan voor SamenFit!
SamenFit is een beweegstimuleringsproject voor inwoners vanaf 55 jaar uit de gemeente Mook en
Middelaar die NIET of slechts ÉÉN keer per week sportief actief zijn.
Wanneer je deelneemt aan SamenFit volg je in groepsverband een programma vol boeiende workshops
over gezondheid, je fitheid wordt getest en je wordt gestimuleerd om geleidelijk aan meer te bewegen
en een gezonde leefstijl toe te passen. Hierdoor vergroot je jouw kwaliteit van leven en je sociale kring.
WIE KAN ZICH AANMELDEN?

•
•
•
•

Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar
Wanneer je niet of slechts één keer per week actief bent
Vanaf 55+
Gemotiveerd bent om je weer fit te voelen!
WAAR | WAT | WANNEER

Na inschrijving communiceren we het volledige programma.
We starten vanaf oktober met een lezing en kennismakingsbijeenkomsten in de kerndorpen
Mook, Middelaar en Molenhoek met als thema: JE GEZONDHEID IS GOUD WAARD!
KOSTEN

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor het gehele programma.
INSCHRIJVEN | MEER INFORMATIE

Voor inschrijven of vragen kan je contact opnemen met
beweegcoach Marian Schijf: 06 13260571 of mail naar phja.leenders@xs4all.nl.
Ook voor meer informatie:

www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl
SAMENFIT | Mede met behulp van een subsidie vanuit de Provincie Limburg en vanuit het Lokaal Sportakkoord slaan
sportverenigingen en eerstelijnsgezondheidszorg organisaties de handen ineen om dit project te realiseren.

Kermis Middelaar: Wat was het genieten!
Op zondag 19 september, de derde
zondag in september, was het Kermismiddag in Middelaar. Traditiegetrouw liet de zon zich volop zien.
Onder het genot van een hapje - Ruud
stond er met de frietkraam - en een
drankje - MFC de Koppel had het terras geopend - konden we elkaar weer

eens in een grotere groep ontmoeten.
DJ Stefan zorgde voor de muziek en
de kinderen konden zich uitleven op
de springkussens en de stormbaan.
In samenwerking met Anton van het
jeugd- en jongeren werk en de Dorpsraad Middelaar & Plasmolen hebben
Marleen, Anna, Famke en Roos de
begeleiding van deze attracties verzorgd. Het was een druk bezochte en
ouderwets gezellige middag.
Herhaalde oproep
Om de traditie van een kermis in

Middelaar op de derde zondag van
september voort te kunnen zetten,
zijn er mensen / verenigingen nodig
om deze te organiseren. Wie wil daar
aan mee werken? Aanmelden kan
tot 28 november 2021 bij de Dorpsraad Middelaar & Plasmolen (e-mail:
dorpsraadmiddelaarenplasmolen@
outlook.com).
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Eindelijk weer carnaval
Groot onthullingsfeest
Na een verloren seizoen, met als enige hoogtepunt de online carnavalsoptocht die Prins William organiseerde,
is het eindelijk weer zover. Op zondag 14 november worden in een groot
gezamenlijk openingsfeest de Jubileumprins, de Jeugdprins of Prinses en
het Boerenbruidspaar onthuld. Dat
kunststuk wordt verricht door de bekende illusionist Tim Slaats. Het feest
begint om elf over één in de Koppel
en het belooft een geweldig spektakel
te worden.
Jubileum
Deze onthullingsmiddag is tegelijk
ook de start van het jubileumjaar van
De Krölstarte. Het 66-jarig bestaan
wordt op zondag 30 januari gevierd
met een Jubileumreünie en ook de
Prinsreceptie op zondag 6 februari
heeft een jubileumtintje. Later in het
voorjaar komt er nog een groot jubileumfeest voor het hele dorp. Meer

informatie over alle activiteiten is te
vinden in de carnavalskrant die op 29
januari wordt rondgebracht tijdens de
Bliksemactie.
Toegangscontrole
We hebben een vreemd jaar achter de
rug en hoewel we steeds meer terugkeren naar normale omstandigheden,
zijn we er nog niet. Om die reden
moeten we bij het Onthullingsfeest
op 14 november toegangscontrole
toepassen en kunnen alleen mensen
die aantoonbaar (met bewijs en identiteitsbewijs) gevaccineerd, getest
of genezen zijn, worden toegelaten.
We rekenen op uw begrip en hopen
dat dat bij de carnavalsactiviteiten in
2022 anders zal zijn, maar zeker is
dat allerminst.
Meedoen
Op de Algemene Ledenvergadering
van De Krölstarte zijn enkele bestuursleden afgetreden en dat zal ook

volgend jaar het geval zijn. De vereniging is daarom op zoek naar mensen die het bestuur en de vereniging
willen komen versterken. Middelaar heeft de laatste jaren nogal wat
nieuwe inwoners gekregen die in het
welkomstpakket ook de nodige informatie over de carnavalsvereniging
hebben ontvangen. Wil je lid worden
van de vereniging of anderszins een
bijdrage leveren, bijvoorbeeld als lid
van de Raad van Elf, dan is een mailtje aan het secretariaat (inewijnhofen@gmail.com) voldoende.
Op naar 2033
Carnaval is een feest voor en door de
inwoners van Middelaar en Plasmolen. De carnavalsvereniging speelt
daarin een belangrijke rol maar het is
vooral de inzet van het hele dorp die
ervoor heeft gezorgd dat De Krölstarte nu al 66 jaar bestaan en vol vertrouwen beginnen aan de volgende
elf jaar.

Wervingsactie nieuwe leden voor de KBO
Het jaar loopt naar het einde toe. Hopelijk gaat het snel over in een vrij
normale situatie. Een goed moment
om te overwegen om nu lid te worden
van de KBO, de Katholieke Bond van
Ouderen. Inwoners van Middelaar en
Plasmolen, die 55 jaar of ouder zijn,
zijn van harte welkom bij de KBO-

afd. Middelaar/Plasmolen. Maandelijks worden meerdere activiteiten
door en voor KBO-leden georganiseerd. Ontspanning staat hoog in het
vaandel.
De contributie bedraagt € 25,00 per
persoon per kalenderjaar. Hiervoor
krijg je o.a. 10x per jaar het KBO/
PCOB-Magazine thuisbezorgd. Als
je je nu aanmeldt, dan ben je meteen

Middelar ien de kieker
Wij zijn voornemens om op 28 november van 14:00 uur tot 17:00 uur
een ontmoetingsmarkt te houden in
MFC de Koppel, waar verenigingen
en diverse organisaties uit onze dorpen zich kunnen presenteren.
De afgelopen (corona) tijd zijn er
veel nieuwe mensen komen wonen
en veel nieuwe initiatieven gestart.
Daarom willen we al onze inwoners
4

beter informeren over alles wat er in
onze dorpen gaande is. We verwelkomen u met koffie met eigen gebakken
taart. Daarna kunt u alles de revue laten passeren en weer helemaal op de
hoogte komen van de vele activiteiten
die er in onze dorpen zijn.
Als er creatieve bewoners zijn, die
hun hobby willen laten zien, kunnen die zich tot en met 19 novem-

lid en kun je aan alle activiteiten deelnemen. Tot 1 januari 2022 ben je geen
contributie verschuldigd. Pas per 1
januari a.s. wordt er voor het eerst
contributie geïnd. Mocht je lid willen
worden dan graag een telefoontje of
een e-mailtje naar ons secretariaat,
mevr. Ria Bus, tel. 6961412, email:
ria.bus@hotmail.com. Je krijgt dan
een KBO-inschrijfformulier thuisbezorgd.

ber opgeven bij Kosien ten Haaf tel.
0631764634. Degenen die een taart
willen bakken in het kader van heel
Middelaar en Plasmolen bakt, kunnen
dit ook tot en met 19 november doorgeven aan Kosien.
Hopelijk tot dan!
Team Welkomstcomité
Team Dörpskamer
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Muziekvereniging Middelaar 1919
Celebration
Muzikanten op het toneel, zangers
en dansers. En publiek in de zaal.
Hoe lang was dat geleden? Afgelopen weekend kon de jeugd zich uitleven tijdens het Celebration Junior
Concert. De energie spatte ervan af.
Fanfare Crescendo uit Milsbeek en
Muziekvereniging Middelaar kunnen
tevreden terugkijken op een zeer geslaagd project.

Vergeet-mij-niet
Zaterdag 6 november voert de Muziekvereniging het concert uit waarover in deze krant al een paar keer
is bericht. Was het in het begin in
opzet nog een herdenkingsconcert
met aandacht voor alle Middelaarse
en Plasmolense dierbaren die in coronatijd niet het afscheid kregen dat
ze verdiend hadden, al doende ontwikkelde het zich tot een bezinning
op de situatie waar we in terecht zijn
gekomen. Een bezinning met drie
kernen: niet vergeten, ontmoeten en
het leven vieren. Niemand en niets
vergeten in de eerste helft van het
concert, met mooie muziek door het
orkest en passende teksten, uitgesproken door Nina Janssen en Sjaak Hendriks. Ontmoeten in de pauze, elkaar
eindelijk weer in de ogen kunnen kij-

ken. En het leven vieren in de tweede helft van het concert met vrolijke
muziek. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal gaat om 19.30 uur open.
De toegang is gratis. Plaatsen moeten
van tevoren gereserveerd worden via
vergeetmenietmvm@gmail.com. Coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs zijn verplicht.
Voor vragen en opmerkingen kunt
u zich richten tot het secretariaat.
0622980265 of
mariekelemmen@gmail.com

Everhard Scheltinga
Beste inwoners van Middelaar en
Plasmolen,
Met gepaste trots ben ik op 30 september jl. Lee Tonnaer opgevolgd in de
gemeenteraad. De korte installatie in
de bomvolle raadszaal deed mij nogal wat. Ik vind het eervol om raadslid
te mogen zijn. Twee broers van mij
waren ook aanwezig. Dat maakte het
voor mij nog meer speciaal. Ik vond
het fijn dat zij er waren, zo kan ik met
hen nog eens terugblikken op deze
bijzondere gebeurtenis in mijn leven.
Lee Tonnaer sprak op z’n Lee Tonnaers: vol passie! De burgemeester
verraste hem met een mooie toespraak
én met de Speld van Verdienste van
de Gemeente Mook en Middelaar.
Ook onze nieuwe fractievoorzit-
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ter PvdA LOKAAL SOCIAAL Ton
Broekmans, had een mooie toespraak
en zijn collega-fractievoorzitters lieten zich niet onbetuigd: mooie gemeende woorden en leuke cadeautjes
voor Lee.
Met plezier ben ik fractie- en commissielid en in 2018 stond ik als nummer
vijf op de lijst PvdA LOKAAL SOCIAAL. Wij gingen toen van twee naar
drie zetels. Ook menig inwoner uit
Middelaar en Plasmolen stemde op
ons en ook op mij! Gemeenteraadslid is een verantwoordelijke taak:
namens de kiezers kaders stellen en
B&W controlerend volgen. Dat ga ik
graag en kritisch doen. Ik ga ervan
uit dat B&W het beste voorheeft met
onze inwoners en mooie dorpen en
dat eventuele vergissingen democratisch worden opgelost.
Ik ben er voor alle inwoners van onze
gemeente, maar ik hoop dat juist ook
de inwoners uit ‘mijn’ dorp en Plasmolen mij weten te vinden als dat nodig is. Bel gerust aan op nummer 4

op de Heikantseweg in Middelaar of
stuur een mail naar everhard.scheltinga@pvda.mookenmiddelaar.nl
DOE-MEE-avonden
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent voor
alle partijen dat er een gedegen en realistisch verkiezingsprogramma moet
komen. PvdA LOKAAL SOCIAAL
werkt en schrijft vanuit het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Voelt
u zich daarbij ook betrokken? Dóé
dan Méé! Wij stellen uw input erg op
prijs.
U bent van harte welkom op 24 november in de Koppel, maar misschien
komt een andere datum u beter uit?
Kom dan op 23 november naar De
Wieken in Molenhek of op 30 november naar ’t Môks Café in Mook.
Alle avonden inloop vanaf 19.15 uur.
Aanvang programma 19.30 uur. Einde 21.30 uur. Graag tot ziens!
Hartelijke groet vanuit het Malpertuis
in Middelaar,
Everhard Scheltinga
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'Vergeet-mij-niet'
concert
Niet vergeten!
Ontmoeten!
Het leven vieren!

Zaterdag 6 november 2021

Concert door Muziekvereniging Middelaar
met medewerking van Nina Janssen en Sjaak Hendriks

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, entree gratis
Reserveren verplicht via vergeetmenietmvm@gmail.com
Locatie 'de Koppel' Middelaar
Voor toegang tot dit evenement heb je een Coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig!
Deze genereer je in de CoronaCheck-app (of via CoronaCheck.nl) met jouw DigiD
Daarnaast is een geldig identiteitsbewijs verplicht
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Astrantia

De weekenden zijn aan de Heikant
weer van Astrantia. Een enkele keer
regent het zo lang en zo veel dat de
velden veranderd zijn in sopmatten
en dan worden de wedstrijden natuurlijk afgelast maar verder is het ieder
weekend weer een beetje net als vroeger. Voorbespreking in de bestuurskamer, elkaars wedstrijden bekijken
en dan zelf lekker de wei in voor het
spelletje met de bal. Of omgekeerd,
dat begrijpt u wel.
Voetbal
Op 26 september speelde Astrantia
1 de eerste competitiewedstrijd. Tegenstander was WHV uit Loosbroek.
Pas ver in de tweede helft viel het allereerste competitiedoelpunt. En wat
voor een goal! Bij spelers en publiek

klonk een lachsalvo dat het gejuich
bijna overstemde. Jos Lemmen gaf
een voorzet vanaf de middenlijn en
de bal plofte achter de Loosbroekse
doelman in het net. Bewust of niet,
het was zó mooi! Er volgden nog
twee doelpunten en de eerste competitiezegen was een feit. In het bekertoernooi zorgde Astrantia bijna voor
een stunt. Voor het eerst in de 93-jarige clubgeschiedenis werd Astrantia
eerste in de poule. Het speelde in de
knock-out fase een goede wedstrijd
tegen derdeklasser Vitesse uit Gennep. Tot ver in blessuretijd stonden
de jongens met 2-3 voor maar een
strafschop in de 95ste minuut bracht
Vitesse op gelijke hoogte. De penaltyreeks won Vitesse uiteindelijk met
5-4. Intussen kabbelt het vijfde klas
voetbal voort met een onnodig verlies
hier, een magere overwinning daar.
Het betere spel liet Astrantia tot nu
toe zien tegen hogere klassers. Dat
geeft de toeschouwers hoop.
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Korfbal
Het belangrijkste doel van Astrantia/
ONA 1 is handhaving in de Topklasse. Dat lukt tot nu toe aardig. Tegen
Korfrakkers en Prinses Irene wisten
de dames de volle twee punten binnen te slepen. De wedstrijd tegen
Spes, breed uitgemeten in de Gelderlander, ging met 13-12 nipt verloren

maar tegen de ongeslagen koploper
Be Quick had Astrantia/ONA weinig kans. Als de dames hun frivole
spelstijl en hun uitstekende teamgeest
vasthouden, zullen ze hun doel zeker
bereiken.
Theo Simons
Er zijn Astrantianen en er zijn oer-Astrantianen. De laatste groep is een zeer
select gezelschap. Theo Simons was
zo’n oer-Astrantiaan. Hij begon met
voetballen toen het veld van Astrantia
aan de Witteweg lag. De tegenwoordig gebezigde term ‘het veld groot
houden’ was daar bijzonder want de
lijnen lagen direct aan de weg. Er waren geen kleedkamers en voor uitwedstrijden was het verzamelen bij Wim
Nagels. Ook bij uitwedstrijden was er
vaak geen kleedruimte en gedoucht

werd er dan bij de tegenstander thuis.
Theo was rechtsback en heeft in vele
elftallen van Astrantia gespeeld. Uiteraard in het eerste elftal en later in
het vierde en het vijfde. Zoals het een
mooie echte verdediger betaamt toonde Theo altijd volle inzet en verzaakte
hij nooit. Theo is 9 jaar lang bestuurslid geweest en ook daar was hij een
drijvende kracht die veel gerealiseerd
heeft en met veel inzet gebouwd heeft
aan een Astrantia waar we vandaag
de dag nog trots op mogen zijn. Een
bijzonder wapenfeit is dat Theo de
initiator was van de veel bezochte
veteranenbingo op tweede kerstdag.
Het was dan ook niet verwonderlijk
dat hij als eerste gehuldigd werd als
grootste vrijwilliger van Astrantia, hij
kreeg een houten schaar met een mooi
boeket erop, de huidige Astrantia
Award. Theo zorgde ook voor nieuwe generaties Astrantianen, die naast
voetballen ook weer veel voor de vereniging doen. Theo was in alle jaren
een trouwe supporter. Thuis maar ook
uit. Theo en Annie tuften in hun autootje Noord-Limburg en Brabant af
om van hun jongens te genieten. Heel
af en toe kreeg Theo een bon voor te
hard rijden maar langs de lijn was hij
de rust zelve. En na het laatste fluitsignaal evalueerde hij de wedstrijd
met zijn zoons en kleinzoons. Zíjn
wedstrijd is gespeeld. Op 11 oktober
2021 is Theo gestorven. Hij was 72
jaar lid van de vereniging. Astrantia
wenst de familie Simons heel veel
sterkte, liefde en kracht toe.
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Middelaar ontsloten: de bus rijdt!
Een jarenlange wens van de inwoners van Middelaar is in vervulling
gegaan. Buurtbus 569 van Breng rijdt
ieder uur van Middelaar, via Mook en
het station in Molenhoek, naar Winkelcentrum Malden. En natuurlijk
ook weer terug. Middelaar is eindelijk aangesloten op het openbaar vervoer.

De bus vertrekt van maandag tot vrijdag eens per uur (4 minuten vóór ieder half uur) vanaf het parkeerterrein
voor gemeenschapshuis De Koppel.
De eerste rit vertrekt daar al ‘s morgens om 7.26 uur, de laatste aankomst
is ‘s avonds om 18.26 uur, op tijd
voor het avondeten dus. De rit gaat
langs Plasmolen (horecaplein, vertrek: 1 min. vóór ieder half uur) over
de Rijksweg naar Mook tot dichtbij supermarkt Plus, het Gemeentehuis, ‘t Môks café, Medisch centrum
Mook en het nieuwe woonzorgcentrum Mookerhof. Vervolgens gaat de
route naar Station Molenhoek en de
kerk en het winkelcentrum daar, met

o.a. de tandarts. Een klein half uur
na vertrek bent u bij Winkelcentrum
Malden. Overal zijn halteplaatsen
maar het mooie van deze buurtbus is
dat de chauffeur (allemaal vrijwilligers) ook stopt als u ergens anders op
de route uw hand opsteekt als u wilt
opstappen. Bij station Mook/Molenhoek kunt u overstappen op de trein
(Maaslijn Nijmegen-Roermond) en
naar Groesbeek (buurtbus 564). Ook
bij Winkelcentrum Malden heeft u
buurtbus verbindingen met Wijchen
(561) en Groesbeek/Bergen Dal/Beek
(562).

De buurtbus rijdt inmiddels een paar
maanden en de eerste resultaten zijn
al best goed. In deze periode reisden
er, ondanks de zomervakantie en corona, ieder maand meer passagiers
mee. In de maand september bereikten we al een aantal van 350 passagiers. De meest gehoorde reacties
zijn: ‘wat handig’, ‘ik wist het nog
niet, maar dit is een mooie oplossing’
en ‘wat leuk om een bekende chauf-

feur tegen te komen’. De verwachting is dat, met nog meer bekendheid
en de goede ervaringen van passagiers en chauffeurs tot nu toe, er veel
meer mensen gebruik zullen gaan
maken van de bus. En met meer passagiers zal Breng deze nieuwe dienst
zeker gaan continueren.
Meer informatie over buurtbuslijn
569 van Breng en de dienstregeling:
www.breng.nl/onze-routes/vervoersmiddelen/buurtbus en zoek op dienstregeling 569.
Bert Koeneman,
coördinator Breng Buurtbuslijn 569

Buurtbus 569 met vrijwilliger chauffeur
Sjaak Hendriks (foto Paul Herings)

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
De Stichting Kamermuziek Mook en
Middelaar is erin geslaagd om voor
het seizoen 2021-2022 een aantal
mooie concerten te organiseren. Op
dit moment zijn het er al vijf.

Oostertrio
Op zondag 31 oktober wordt de spits
afgebeden door het Oostertrio, bestaande uit Lotte Grotholt (1998) (altviool), Sophie Schreurs (1998) (klarinet) en Peter Bogaert (1999)(piano).
Het trio brengt die avond The Five
Seasons of Haiku ten gehore.
Shuann Chai en Shunske Sato
Op zondag 28 november 2021 treden
Shuann Chai (piano) en Shunske Sato
(viool) op. Twee musici van wereldformaat, met muziek van Brahms,
Schumann en Van Beethoven.
Shuann Chai genoot haar opleiding in

de Verenigde Staten. Na tien jaar in
Boston te hebben gewerkt, verhuisde Shuann in 2007 naar Nederland,
waar ze haar studies vervolgde aan
het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag. Ze is opgetreden in o.a.
Tokyo, Frankrijk, Noorwegen, Edinburgh, Boston, Beijing. Shunske Sato
is één van de beste violisten van zijn
generatie. Hij is artistiek leider van de
Nederlandse Bachvereniging. Hij is
tevens concertmeester van Concerto
Köln en wordt regelmatig gevraagd
als leider door onder meer het Freiburger Barockorchester.

Nymphéas Trombone Quartet
Op zondag 24 januari komt Nymphéas
Trombone Quartet naar Mook, bestaande uit Niels Jacobs, Wilco Kamminga, Arjan Linker en Tim Ouwejan.
Ze spelen op vier tenortrombones.

Dit resulteert in een helder en elegant
geluid. Op het programma staat Italiaanse renaissancemuziek en Frans
impressionisme, alles in eigen arrangementen. Het is niet uitgesloten dat
ze ook eigen werk ten gehore brengen.
In de volgende Dorpskrant meer over
twee andere geplande concerten.
Het Rusquartet uit Moskou staat voor
zondagavond 20 maart 2022 op het
programma en het Sonoro Quartet uit
België voor zondag 10 april 2022.
Plaats: H. Antonius Abt kerk te Mook,
aanvang 20:00 uur. Voor meer informatie en kaartjes zie:
www.kamermuziekmookenmiddelaar.nl

Coronaregels zijn van toepassing.
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Schuttersvereniging Gilde Sint
Sebastianus Jubilarissen
Vanaf maart 2020, toen de Coronapandemie ook zijn intrede in
Nederland deed, was er grote ellende voor veel mensen. Niemand werd
hierin gespaard, de jeugd, de ouderen,
de alleenstaanden, de zorg, de horeca
en de vele verenigingen.
Het werd stil om ons heen, het sociale contact werd ons afgenomen, vele
festiviteiten en activiteiten mochten
niet meer plaatsvinden omdat ook de
anderhalve meter afstand werd ingevoerd, waardoor de hele horeca, de
bioscopen, theaters en clubgebouwen
dicht moesten.
Nu na anderhalf jaar, nu de meesten
van ons gevaccineerd zijn, is er vanaf
25 september weer wat lucht; festiviteiten, wedstrijden en clubactiviteiten
kunnen weer plaatsvinden, laten we
hopen dat dit zo blijft en we elkaar
weer van nabij kunnen ontmoeten,
een praatje maken, elkaar kunnen
troosten bij verdriet of samen plezier
maken, situaties waar we allemaal
behoefte aan hebben.
Zondag 7 november is de grote dag,
tijdens een ledenvergadering zullen
maar liefst 11 Jubilarissen, waarvan 8
dames op wie we heel trots zijn, van
onze schuttersvereniging gehuldigd

-		
		
-

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

E-mail:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
www.middelaar.info
worden. Dit zijn: Ria Ambrosius, Fien
Ambrosius, Els Bomers, Ria Bus, Kosien ten Haaf, Annie Lemmens, Dinie
Minten, Nellie Thoonen, Jan Ambrosius en Geert Pouwels. Alle zijn zij 25
jaar lid. Hein Straatman is 40 jaar lid
van onze vereniging. Na de huldiging
is er nog een gezellig samenzijn voor
onze leden.
Op alle dinsdagavonden vanaf 5 oktober t/m 7 december zijn er onderlinge kruisboog/bukswedstrijden georganiseerd waar ook een kaartje kan
worden gelegd door onze leden.

Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij
U kunt uw artikelen voor de
Dorpskrant 48 (januari) tot
17 januari mailen naar:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Uw ideeën en tips zijn van harte
welkom bij de redactie.

Heb je interesse in ons schuttersgilde, ben je inwoner van Middelaar of
Plasmolen en zou je graag lid willen
worden, neem dan gerust contact met
ons op.
Voorzitter Herman Smits
hermansmits-51@hotmail.com

Goede Doelen Week
Op 27 september hebben we, middels
een brief, alle bewoners van Middelaar en Plasmolen de mogelijkheid
gegeven om aan onze aangepaste
Goede Doelen Week mee te doen. We
zijn trots en dankbaar dat er dit jaar
zelfs nog iets meer is gegeven dan
vorig jaar. De totale opbrengst van
de Goede Doelen Week Middelaar en

Redactie:

Plasmolen 2021 is € 4.649,00.
Mede namens de goede doelen en het
bestuur van de Goede Doelen Week
wil ik u allen hartelijk danken. Hopelijk zien we elkaar weer in mei 2022.
Met vriendelijke groeten,
Hans Kolvenbach, voorzitter

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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