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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Jo, Annie en Hennie blikken terug
‘We waren gewoon familie van
elkaar’
Eerst wil Jo Toonen (88) iets rechtzetten. Het erelid van Gemengd koor
Allegria vertelt dat het niet op initiatief van pastoor Verburgt was dat
vijftig jaar geleden een dameskoor
werd opgericht. Nee, een handjevol
dames zong al een tijdje mee met het
herenkoor. En Mia Ambrosius en Jo
vonden het hoog tijd voor een eigen
dameskoor.
“Mia en ik gingen toen naar de pastoor om daarvoor toestemming te vragen. Die kregen we. En nog diezelfde avond zijn we naar dirigent Henk
ten Haaf gegaan om te vragen of hij
ons koor ook wilde dirigeren. En dat
wilde hij wel.” Het nieuws zong zich
rond, en binnen de kortste keren telde
het koor rond de twintig leden.
De rest is geschiedenis. Het eerste
‘grote optreden’ was bij het huwelijk
van Giny en Theo Smits, en daarna
het zilveren huwelijk van Marie en
Frits Verweij. Vele optredens volgden, tot op 15 augustus tijdens de
Mariamis bij het kapelletje aan de
Eindweg voor het laatst de zang van
Allegria in Middelaar klonk. Op 25
september wordt als slotakkoord het
50-jarig jubileum gevierd.

Schik
Jo Toonen, Hennie Francissen (83) en
Annie Simons (83), alle drie lid van
Allegria sinds het eerste uur, hebben
de grootste schik als ze herinneringen
ophalen. Vijftig jaar zingen bij een
koor is dan ook niet niks. De huifkar
in Baarle-Nassau en andere uitstapjes

AGENDA dorpsactiviteiten
19 September 2021
■ Kermis
27 September 2021
■ Goede Doelen Week
17 Oktober 2021
■ Celebration Junior Concert
31 Oktober 2021
■ Kiste Trui Wandeltocht
06 November 2021
■ Vergeet-Mij-Niet Concert
13 November 2021
■ Prinsenbal - Bekendmaking
Boerenbruidspaar
15 Januari 2022
■ Zittingsavond

Annie Simons, Jo Toonen en
Hennie Francissen

komen voorbij, en het repeteren in de
muffe kelder van het oude parochiehuis. Het zingen op oudejaarsavond
op Norbertus (“met van die vieze wafels”, griezelt Hennie), de kinderen
van Maria Roepaen die gezellig bij
het koor kwamen staan, de houtkachels die aan het eind van de middag
door Jo aangestoken moesten worden
voor de repetitie ’s avonds in het parochiehuis.
Ook de versierde bus na het winnen
van het korenconcours in 1979 en de
activiteitenkalender passeren de revue. En Mia Braaksma die tijdens
een repetitie niet snapte wat ze nou
aan het zingen waren: “Mia, draai dat
blad eens om.”
Dan volgen discussies over lange
rokken en broeken, blouses en sjaaltjes. Hennie blijft erbij: “We hadden
in het begin gele blouses en we hebben ook een klein zwart sjaaltje met

30 Januari 2022
■ Jubileumreünie Carnaval
Openbare vergaderingen
Dorpsraad 20.00u via Zoom
■ 06 Oktober 2021
■ 03 November 2021
witte bloemetjes gehad!” De andere
twee blijven ontkennend hun hoofd
schudden. Maar na enig uitzoekwerk
de volgende dag blijkt dat er niks
mankeert aan Hennie’s geheugen.
Versje
Ander onderwerp dan maar. “Lenette
Smits maakt een persoonlijk versje
voor ieder koorlid dat een jubileum
heeft”, lacht Hennie. “Zo schreef ze
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voor mij dat ik een groter nachtkastje
moest aanschaffen, want het ligt nu
helemaal vol met mijn bril, kunstgebit, hoorapparaat en nog het een en
ander.”
Die versjes, die eerder door Martha
Derks werden gemaakt, worden erg
gewaardeerd. Ook Annie Simons
heeft ze nog allemaal. Het tekent de
persoonlijke band tussen de koorleden. “O ja”, zegt Jo. “We hebben in
die jaren heel wat dirigenten en koorleden gehad, maar het was altijd gezellig, een heel leuke groep. En altijd
met Jan Hubbers als organist. Met
hem erbij ging het gemakkelijk en
flexibel.”
Het verlies van een koorlid was het
ergste. “We waren gewoon familie
van elkaar, we waren met elkaar vergroeid”, zegt Annie. “Klopt”, zegt
Hennie, “we voelden het aan als er
met iemand iets was. Konden zo met
z’n allen staan brullen.” Ze zucht.
“Vroeger was het allemaal mooier en
gezelliger. Toen had ik altijd schik en
alles kon.”
Kapot
Het woord corona valt onvermijdelijk. Anderhalf jaar lang mochten
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Beluister via onderstaande link/QRcode het nummer “Blijf maar zingen“ gezongen door Allegria in 2006

https://tinyurl.com/crv67d2j
ze niet zingen. “Dat heeft veel kapot
gemaakt”, zegt Annie. Anders waren
ze waarschijnlijk gewoon blijven zingen, maar nu zien ze een terugkeer
niet meer zitten. De stem is achteruit
gegaan, het lichaam protesteert. “De
laatste keer dat ik de muziek uitzocht
voor de repetitie voor de Mariamis
had ik er echt moeite mee”, zegt Annie. “Ik had ook tranen in mijn ogen”,
zegt Hennie. Ze maakt deze keer geen
grapje.
Ze zijn in elk geval blij dat een klein
groepje doorgaat met zingen, en dat
Jan Hubbers ook bij dat groepje orgel
blijft spelen.
“Vroeger werd er altijd gezongen”,
zegt Jo. “Bij ons thuis, tijdens het
werk, overal. Maar het is stil geworden.”

Marieke

Partizanen

Normaliter, inderdaad met de klemtoon op de a en laat je daarin niet
van de wijs brengen door al die
mensen die de liter belangrijker vinden dan het (nieuwe of oude) normaal, normaalgesproken dus, geef
ik mijn columns eerst een werktitel.
Een woord dat spontaan bij me opkomt en meestal rolt er dan via associaties wel een verhaaltje uit. Op
de dag van de deadline van dit nummer was dat woord ‘partizanen’. Ik
schrok en deed mijn uiterste best om
het zo snel mogelijk te vergeten maar
het woord bleef hardnekkig in mijn
hoofd rondtollen. Het heeft absoluut
geen raakvlak met de onderwerpen
die ik aan wilde snijden. De nieuwe
Middelaarders, die alsmaar geen
kennis konden maken met de rest van
het dorp omdat buurtbarbecues en
verenigingsactiviteiten telkens opnieuw werden uitgesteld of afgelast,
kwamen naar de dijkovergangen om
te kijken wat dat toch voor een rivier
was die probeerde haar watergolfhoofd boven de dijk uit te steken. En
ineens raakte iedereen met iedereen
aan de praat en pasten gezichten bij
namen. De weekendwandelingen
duurden onevenredig veel langer, de
stappentellers op onze gadgets konden de grillige afwisseling van lekker doorlopen en stilstaan voor een
foto of een verhaal niet meer aan.
Maar geen enkel verhaal ging over
partizanen. Wel over 1995 en dat er
nu nog meer water kwam. Gelukkig
was er meer ruimte voor dat water
en bleven we droog. Droog? Waar
kwam dan het water in de grote
kolk vandaan? Een schuif vergeten
te sluiten? Dat zou toch niet meer
doorgaan met die schuif? Er moest
een Hansje Brinker aan te pas komen om het lek te dichten. Niet door
zijn vinger in de dijk te steken maar
door om twee uur ’s nachts alarm
te slaan dat er water onder de dijk
doorliep. Hansje een partizaan? Zeker niet.
Nog meer verhalen. De nieuwe Middelaarders vertelden waarom het
Middelaar was geworden. Nou gewoon: de mooiste plek van Nederland met water, bos, heide, weiden
en de stuwwal die de een na laatste
ijstijd hier heeft laten liggen. Nu liggen er overal in het dorp zwerfkeien van een veel kleiner formaat met
vrolijke tekeningen en dito groeten
van Snoopy. Ook Snoopy is absoluut
niet aan partizanen te linken. Dat
moet dan maar een keer.
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Muziekvereniging Middelaar 1919
De voorbereidingen voor het concert
‘Vergeet-mij-niet’ zijn in volle gang.
Het idee voor het concert is ontstaan
toen er van zo veel dierbaren ineens
in besloten kring afscheid genomen
moest worden. Eigenlijk hadden ze
een groter afscheid verdiend. En eigenlijk hadden veel meer dorpsgenoten hen persoonlijk een laatste groet
willen brengen. Een herdenkingsconcert leek een mooie gelegenheid om
die gelegenheid alsnog te bieden.
Maar echt herdenken ligt gevoelig.
Heel gevoelig. Het concert ontwikkelt zich nu langzaam tot een bezin-

ning op wat de pandemie met ons
heeft gedaan en nog doet. Met mooie
muziek en passende teksten. En we
willen verder kijken: weer ontmoeten, weer bij elkaar komen, het leven
vieren. Met vrolijke muziek. Dat zit
allemaal in ‘Vergeet-mij-niet’. Zaterdag 6 november in de Koppel.

Door de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus is het al
weer twee jaar geleden dat de 10e
(jubileum)editie van de Kiste Trui
Wandeltocht plaatsvond. Als er geen
wijzigingen komen op de huidige
landelijke corona-maatregelen zal
de wandeltocht op zondag 31 oktober a.s. voor de 11e keer worden
gehouden. De Prominentenclup van
Carnavalsvereniging de Krölstarte
heeft weer vijf wandelroutes uitgezet over en rond de Mookerheide, de
Jansberg en over de struinpaden in
natuurgebied de Gebrande Kamp in
Milsbeek. De routes lopen door de
prachtige natuur en wandelomgeving
van Middelaar en Plasmolen. Door de
prima organisatie en de mooie bosrijke herfstomgeving is de Kiste Trui
Wandeltocht erg bekend en geliefd bij
veel wandelaars. Na de professionele advisering van tochtadviseurs van
de Koninklijke Wandelbond Nederland in de beginjaren is de Kiste Trui
Wandeltocht inmiddels uitgegroeid

tot een landelijk zeer gewaardeerd
evenement. Jaarlijks nemen rond de
vijfhonderd wandelaars deel. Zij hoeven geen wandelkilometers te maken
in aanloop naar de Vierdaagse maar
komen naar Middelaar om te genieten
van de unieke wandelomgeving. De
bepijlde routes van 5, 10, 15, 20 en
25 kilometer liggen in de schilderachtige omgeving van Middelaar, Plasmolen, Mook en Milsbeek. Geautoriseerde verkeersregelaars zorgen voor
een veilige oversteek bij risicovolle
wegen. Start en finish vinden plaats
in MFC de Koppel, Dorpsstraat 45,
6587 AZ Middelaar. In en rond de
Koppel dienen de landelijke corona-afspraken te worden nageleefd.
Dit zal overal duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Intussen zijn ook de repetities voor
het Celebration Junior Concert weer
begonnen. Enkele leerlingen van ons
orkest doen daaraan mee en ook een
paar andere jonge en muzikale dorpsgenoten. Het concert is op 9 en 10 ok-

tober in Milsbeek en op 17 oktober in
de Koppel in Middelaar.
Voor vragen en opmerkingen kunt
u zich richten tot het secretariaat.
0622980265 of mariekelemmen@
gmail.com.

Kiste Trui wandeltocht Middelaar

Online inschrijven en betalen
Nieuw is het gebruik van het inschrijf-systeem van de KWBN (online inschrijven en betalen i.v.m. coronamaatregelen). Deelnemers kunnen
zich vooraf online inschrijven en
betalen via Wandel.nl. Zij ontvangen
dan via mail een E-ticket dat ze in het
startbureau kunnen tonen. Voor een
enkele hoge uitzondering kan nog
contante betaling plaatsvinden. Ook
dit keer zijn de rustplaatsen bij Herberg ’t Zwaantje in Mook en restau-

rant de Plasmolense Hof en de Pannekoekenbakker in Plasmolen. De
starttijden zijn: route 25 km (de Slag
op de Mookerheide) tussen 08.0010.00 uur, route 20 km (Mookerheide, Jansberg, de Diepen, de Gebrande
Kamp) tussen 08.00-11.00 uur, route 15 km (Mookerheide, Zevendal)
tussen 08.00-11.00 uur, route 10 km
(Helling Jan de Pad, Zevendal) tussen
08.00-12.00 uur en route 5 km tussen
08.00-12.00 uur. Natuurlijk kunnen
kinderen ook dit jaar weer grabbelen
in de Grabbelkist van Trui.
Parkeren
De deelnemers kunnen hun voertuigen parkeren op het Kerkplein en in
de omgeving van de Huissestraat. Er
wordt geprobeerd zoveel mogelijk
parkeerruimte te creëren. Bij een grote opkomst van deelnemers kan gedurende enkele uren overlast worden
ondervonden in ons dorp. De organisatie van de Kiste Trui Wandeltocht
rekent op uw begrip hiervoor. Het is
voor het eerst in lange tijd dat er weer
een activiteit in Middelaar en bij de
MFC Koppel mag plaatsvinden. Hopelijk gooit corona niet opnieuw roet
in het eten en kunnen de wandelaars
weer genieten van de mooie wandelomgeving en van de bekende Middelaarse gastvrijheid.
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De kerkklokken: het geluid van Middelaar
Het geluid van de drie kerkklokken
hoort net zozeer bij Middelaar als
fietsende toeristen en de geur van bemeste akkers in de lente. Elk half uur
meldt een van de klokken de tijd, en
twee van de drie worden een kwartier
voordat een mis begint een paar minuten lang geluid.
In Middelaar is het traditie dat de

zwaarste en oudste klok (uit 1533)
om 12.15 uur een tijdlang klinkt als
iemand uit het dorp is overleden.
Hiermee is de klok ook een soort
‘dorpsomroeper’. Deze zware klok
wordt verder een kwartier lang geluid
bij het begin van een uitvaartmis, tot
de kist in de kerk is. Na de mis klinkt
hij opnieuw, totdat de kist de kerk
heeft verlaten.

Stil
Het maakt niet uit of iemand gecremeerd wil worden of een uitvaartmis
krijgt: de nabestaanden mogen altijd
aangeven of de kerkklok wel of niet
om 12.15 uur wordt geluid. Een overlijden kan worden gemeld bij Diny
Rohrbach (contactpersoon van de parochie) of pastoor Miedema.
Niet alle families stellen trouwens
prijs op het gebruik van het klokgelui. Zij houden het overlijden van hun
naaste liever (letterlijk) stil, en die
wens wordt natuurlijk gerespecteerd.
Dorpsgenoten ervaren dit soms wel
als gemis.
Overigens wordt het gewaardeerd als
het overlijden van een naaste door
de familie wordt gemeld, want Diny
Rohrbach, de pastoor, maar ook de
kosters, avondwakegroep of kerngroep krijgen dit niet altijd automatisch via andere kanalen te horen.
Ook bij een crematie is het prettig als
dit even bij de parochie wordt gemeld
in het geval de overledene in de parochie was ingeschreven. Dan kan hij of
zij ook worden uitgeschreven.
Handmatig
Even terug naar de kerkklokken: Mid-

Gymmen in de Koppel
Bij het Beweegcollectief Mook en
Middelaar gaan we zoals vanouds
van start met de lessen vanaf 30 augustus. We verzorgen in Middelaar de
volgende lessen:

Op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
is er in de Koppel bewegen voor de
groep die niet meer op de grond gaat
liggen, gegeven door Marian Schijf.
Een les vol met functioneel bewegen.

Sport en spel, een les vol met conditie
en kracht en gezelligheid op de dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur en op de
donderdag van 19.30 tot 20.30 uur.
Docent is Roland Spaan.

En hopelijk is de docente Zumba snel
weer beter zodat er op dinsdag van
18.30 tot 19.30 uur weer heerlijk bewogen kan worden.

Donderdagmorgen om 9.30 uur kan
iedereen meewandelen en oefenen
bij de ontmoetroute vanaf de Koppel,
begeleider is daar Petra Zwartjes, na
afloop is er koffie.
4

Wil je eens een les proberen? Dat
kan, de eerste twee lessen zijn gratis.
Wil je even bellen om een afspraak
te maken om te kijken wat het beste
bij jou past? Bel dan beweegcoach
Marian Schijf 06 13260571, zij kan

delaar is een van de weinige plaatsen
in Nederland waar de kerkklokken
nog handmatig worden geluid. De
touwen hangen in het portaal. Bij een
uitvaart worden ze een etage hoger
gehesen zodat de kist ongehinderd
kan passeren.
Vóór de oorlog had Middelaar twee
klokken uit 1533. Deze werden tijdens de oorlog geroofd door de Duitsers. Eentje werd er teruggevonden
omdat de Duitsers omsmelten historisch niet verantwoord vonden. Bij
de herbouw van de kerk kwamen er
twee nieuwe klokken bij, de ‘Maria’
en ‘Brigida’.
Het mechanisme dat de klokken om
het half uur laat slaan, wordt komende november al 28 jaar lang elke
week opgewonden door Geert Ambrosius. Dat is het vermelden meer
dan waard!
In het tijdschrift ‘Landleven’ heeft in
maart vorig jaar een artikel gestaan
over de klokken van Middelaar. Zie
voor het bijbehorende filmpje waarin
de kosters de klokken luiden
https://tinyurl.com/bkuda9t2
In een mooi filmpje van de kerk zijn
de klokken te horen en is ook het mechaniek van het uurwerk te zien.
https://tinyurl.com/3db9w8u8

persoonlijk advies geven en samen
met jou kijken welke les voor jou het
meest geschikt is.
Kijk voor het aanbod ook op:
www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl

Tiny houses

In juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken
ten aanzien van de plannen van
VDW-projecten met betrekking tot
de bouw van een groot aantal tiny
houses. Hiermee willen wij voorkomen dat er nog meer onrust in de dorpen zou ontstaan.
Als Dorpsraad Middelaar en Plasmolen willen wij u erop wijzen dat
wij hier NIET bij zijn betrokken en
GEEN voorstander zijn van deze projecten. In een persoonlijk gesprek
met de wethouders en een brief die ter
plaatste is overhandigd aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Mook en Middelaar
hebben wij dat ook kenbaar gemaakt.
(Op de site van VDW-projecten wordt
door de tekst “In samenwerking met
de dorpsraad en de gemeente” onze
betrokkenheid gesuggereerd.)
Wij hebben aan de gemeente gevraagd de woonvisie met betrekking
tot de gemeente Mook en Middelaar,
met name voor wat betreft de kernen
Middelaar en Plasmolen met ons te
delen. Als Dorpsraad zijn wij met de

DORPSKRANT MIDDELAAR & PLASMOLEN UITGAVE SEPTEMBER 2021

gemeente in gesprek om de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken. Wel zijn wij van mening dat er
naar behoefte gebouwd moet worden.
Deze behoefte bestaat uit betaalbare
(huur- of koop) één-gezins woningen
en seniorenwoningen. Een mogelijkheid zouden levensbestendige woningen kunnen zijn. Deze zijn geschikt
voor alle leeftijden. De woningen
moeten passen binnen de lint-bebouwing van Middelaar en Plasmolen.
Mogelijke locaties worden onder andere benoemd in het DOP; wij denken dat we met elkaar moeten zorgen
dat de leefbaarheid van de dorpen
gewaarborgd blijft en dat zichtlijnen,
die de dorpen zo typeren, blijven bestaan.
Ons doel is om uiteindelijk samen met
de gemeente een informatieavond te
organiseren om de woonmogelijkheden te bespreken met de inwoners
van Middelaar en Plasmolen.
Niet alleen m.b.t. tot de tiny houses
wordt de rol van de dorpsraad niet
correct weergeven. Ook bij de reconstructie van de N271 is dit zo. In de

Gelderlander van 24 augustus staat
“Zowel de dorpsraad van Milsbeek
als die van Middelaar/Plasmolen is
bij de plannen betrokken.” Dit suggereert dat wij inspraak gehad hebben
en achter het plan staan. In werkelijkheid hebben wij diverse brieven naar
(zowel het oude als het nieuwe) provinciebestuur gestuurd. We hebben
een overleg met ambtenaren van de
provincie gehad. Tot op heden wordt
er niet afgeweken van het oorspronkelijk plan.
Wij betreuren het ten zeerste dat er
onduidelijkheid is over de rol en de
positie van de Dorpsraad in dezen.
Wilt u het juiste verhaal horen, lees
de dorpskranten of spreek één van
ons aan. Op onze site www.middelaar.info.nl staat ook de nodige informatie. Wij hopen hiermee de onrust
in het dorp weg te halen.

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

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

advisering. De ASD kijkt, oordeelt en
adviseert altijd vanuit het perspectief
van de inwoner in het algemeen en
die van de inwoner als (potentiële)
cliënt in het bijzonder.
Ger Megens zit nu in de ASD. Ger
geeft aan te willen stoppen. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners
van Middelaar en Plasmolen gehoord
blijven in de ASD en zoeken (één of
meer) mensen die dit van Ger willen
overnemen.
Lijkt het je iets en wil jij iets doen
voor onze gemeenschap, laat het aan
de dorpsraad weten.
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Wandelen met Verhalen
Iedere laatste zondag van de maand
Op zondag 30 mei is de maandelijkse
wandeling ‘Wandelen met Verhalen’
weer van gestart gegaan in de omgeving van Plasmolen, dus vanaf nu
nog op 26 september en 31 oktober.
Zet het in je agenda. Van 11.00u tot
ongeveer 13.30u wandel je met gids
door het heuvelachtige stuwwalgebied van de Jansberg, de Mookerheide of het Maasheggenlandschap van
de Maasvallei. Onderweg in deze
prachtige, on-Nederlandse omgeving
worden verhalen verteld over de ontstaansgeschiedenis van dit landschap
(gevormd in ijskoude tijden door het

water van grote rivieren en de westenwind) en de indrukwekkende historie
en de rijke cultuur van ons gebied.
Je wist natuurlijk dat hier de Romeinen hebben rondgelopen. Maar ook
Spanje, de Fransen en niet zo lang
geleden Duitsland hebben dit gebied
in handen gehad. Zelfs België is hier
de baas geweest. Zij allen hebben het
rijke verleden van onze regio mede
bepaald en hebben indrukwekkende
verhalen en legendes achtergelaten.
Daarnaast kent onze omgeving talrijke herdenkingsmonumenten zoals
kapelletjes en wegkruisen, maar ook

herinneringen uit een veel verder verleden zoals grafheuvels en Romeinse urnenvelden. Allemaal met een
amusante anekdote of een interessante achtergrond. En dan ook nog de
Maas: in de Middeleeuwen brenger
van een vruchtbaar laagje aarde voor
een voorspoedige oogst, nu brenger
van toeristische voorspoed. Naast
deze ‘vriend’ de Maas was er natuurlijk ook altijd de ‘dreigende’ Maas,
zelfs nu nog, nu de rivier tussen stevige dijken lijkt te stromen. Ja, onze
streek is rijk aan verhalen, allemaal
waard om verteld en gehoord te worden!
Wil je hier meer van weten en tegelijkertijd genieten van fantastische
natuur, wandel dan mee. De wandeling van ongeveer 7,5 kilometer start
bij het VVV-kantoor aan de Witteweg
(naast De Pannekoekenbakker) in
Plasmolen en kost 4 euro per persoon.
De wandeling gaat over bospaden
en geaccidenteerd terrein, dus goede wandelschoenen zijn aanbevolen.
Aanmelden is wenselijk bij Theo van
Brunschot, mobiel 06 20177917 of
t_vanbrunschot@hotmail.com.

Van de redactie
Voor u ligt nummer 46 van de Dorpskrant. Naast de berichten van de
verenigingen, die de draad weer oppakken is er ook aandacht voor Allegria, een verenigingen die haar
laatste noten heeft gezongen. Naast
mededelingen over de acties die gehouden worden en een stuk over dé
wandeltocht der wandeltochten, is er
ook het nieuws van de kermis: het
kermisgevoel is blijkbaar zo sterk dat
er steeds weer mensen opstaan die de
derde zondag in september niet zomaar voorbij willen laten gaan maar
de krachten bundelen en iets organiseren.
Heel verrassend is het stuk over onze
6

kerkklokken. En - hoe kan het ook
anders - in deze uitgave van onze,
van uw Dorpskrant speelt de Maas
een grote rol. De dingen die je moet
weten als je in een dorp aan de Maas
woont, staan bij elkaar in een lang
artikel, waarvan het eerste deel in
deze uitgave staat. Maar er is ook de
collage van foto’s die u zelf hebt gemaakt tijdens het hoogwater vorige
maand. De redactie is erg blij met de
grote hoeveelheid ingestuurde plaatjes. Onze dank daarvoor. Misschien
maakt u wel vaker een foto in Plasmolen of Middelaar waarvan u denkt:
die is leuk voor het hele dorp, die
moet in de krant! Stuur hem in, dan

wordt de Dorpskrant nóg meer uw
eigen Dorpskrant! Wij wensen u veel
lees- en vooral ook veel kijkplezier!
Aan deze uitgave werkten mee: Theo
van Brunschot, Theo Heinink, Ellie
Janssen, Hanny Janssen-Hendriks,
Wim Janssen, Hans Kolvenbach, Marian Schijf, Tim Sengers, Jan Simons
en Ellis Wiendels.
De hoogwater-foto’s zijn van: Matti
Baggerman, Cindy ten Haaf, Enny
Hendriks, Herman Kroon, Michel
Schobben, Annemarie Schouwenaars, Ruud Sengers, Joop Smits en
Angeli Vermeegen.
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De Maas en wat er zoal rond de rivier staat te
gebeuren…

Na het hoogwater van een aantal weken geleden is de Maas voor iedereen
weer erg actueel!
We horen en lezen momenteel erg
veel over het uitdiepen van de Maas,
de toenemende scheepvaart, de oevers en de Gebrande Kamp. Vanuit de
gemeenschap krijgt de Dorpsraad de
laatste tijd vragen over de verschillende ontwikkelingen.
In dit stuk zal ik u, voor zover mogelijk, informeren over alle ontwikkelingen.
Baggerwerkzaamheden
Om de Maasroute van Weurt tot
Maastricht geschikt te maken voor
grotere binnenvaartschepen, wordt de
Maas verdiept, worden bruggen verhoogd en wordt het Julianakanaal bij
Heumen verruimd.
De komende periode voert Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uit op
een groot aantal locaties op en rond
de Maas. Zo zorgen we dat de vaarwegen weer diep genoeg zijn voor
veilige scheepvaart. Net als bij elke
rivier zorgt de stroming van de Maas
continu voor nieuwe aanvoer van
zand en slib. Daardoor dreigt de rivier nu op veel plaatsen te ondiep te
worden voor de scheepvaart. Daarom
voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit. Met zogeheten baggerpontons en kraanschepen wordt een laag
zand en slib van de waterbodem weggehaald, zodat de vaarweg weer vol8

doende diepte krijgt. In totaal zijn op
ongeveer 120 locaties tussen Mook
en Eijsden baggerwerkzaamheden
nodig.
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. Daarom zorgt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk voor hergebruik
van het opgebaggerde bodemmateriaal.

ren in plaats van op een vrachtwagen.
Een binnenvaartschip neemt minimaal 32 tot maximaal 500 containers
mee op een schip. Dat staat gelijk aan
16 tot 250 vrachtwagens op de weg.
Het is dus schoner en goedkoper om
dit per binnenvaartschip te vervoeren.
De rivier moet dit dan wel aan kunnen!

De scheepvaart ondervindt nauwelijks hinder van de baggerwerkzaamheden. Rijkswaterstaat informeert
steeds tijdig over de aanwezigheid
van baggervaartuigen. Gezien de
breedte van de Maas is stremming
van de vaarweg niet nodig. Ook voor
omwonenden blijft eventuele overlast
beperkt. Alleen dicht aan het water ervaren zij mogelijk hinder van geluid
en trillingen. Dit duurt hooguit enkele
weken per locatie. Bovendien vinden
de werkzaamheden uitsluitend overdag plaats.
De baggerwerkzaamheden zijn in
maart 2021 gestart en lopen door tot
eind 2022.

Langs de Maas is er een aantal containerterminals bij binnenhavens waar
de containers worden geladen en gelost. Zo zijn er in Limburg belangrijke containerterminals in Wanssum,
Venlo, Born, Stein en Maastricht.

Scheepvaart
De oplettende inwoners zal het zijn
opgevallen dat er de laatste jaren
steeds meer schepen over de Maas
varen. Het wordt duidelijk drukker!
Een belangrijke reden is dat er in Nederland ontzettend veel logistiek is.
Trimodaal transport is gebruik maken van binnenvaart, wegtransport en
spoor. Het is heel efficiënt om containers per binnenvaartschip te vervoe-

Om een idee te hebben ten aanzien
van de groei en omvang van deze
containerterminals is het goed te weten dat er gerekend wordt in TEU’s
(dat zijn 20- voetscontainers). De
voor ons dichtstbijzijnde locaties zijn
Wanssum (bij Venray) en Venlo. Voor
wat betreft Wanssum werd er in 2011
95.000 TEU afgehandeld. Dat steeg
in 2020 naar 119.000 TEU en de verwachting is dat er in 2030 152.000
TEU wordt afgehandeld. Voor Venlo zijn deze cijfers respectievelijk
43.000, 54.000 en 69.000 TEU.
Goederenvervoer versus natuur
Er is sprake van een dilemma tussen het aanpassen van de rivier ten
behoeve van scheepvaart enerzijds,
en het inrichtingen van de rivier ten
behoeve van natuur- ontwikkeling en
recreatie anderzijds.
LOB van Gennep
Over het LOB van Gennep is al een
hoop gesproken en geschreven. Er
is nu een definitieve keuze gemaakt
voor Reguliere Dijken. Deze keuze
biedt de nodige koppelkansen voor
het gebied aan de Maas. Tot en met
22 juli 2021 bestond de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen op de
ontwerp-voorkeursbeslissing en het
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milieueffectrapport. De stukken zijn
te bekijken op: www.platformparticipatie.nl/lobvangennep/.
Het LOB van Gennep biedt dus een
aantal mooie koppelkansen zoals de
aanleg van fiets- struin- en wandelpaden, bijdrage aan biodiversiteit en het
meer zichtbaar en bereikbaar maken
van de Maas.
Ecologisch herstel van de Maas
2020-2027
Op verschillende manieren wordt
langs de Maas de ecologische waterkwaliteit verbeterd door het leefgebied van riviergebonden planten en
dieren te herstellen.
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al
zo’n 100 km aan natuurvriendelijke
oevers langs de Maas gerealiseerd.
Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten
en –dieren die van nature bij de Maas
horen. Maar het werk is nog niet
klaar. Tot en met 2027 staat er nog
een aanzienlijke vervolgopgave op
het programma.
Hoogwaterveiligheid, ecologie, economie en recreatie kunnen goed samengaan als je de natuurlijke krachten van de rivier op de juiste manier
benut. Niet langer tegen het water in
gaan, maar met het water mee bewegen…
Er wordt nu juist gekeken naar de
oorspronkelijke eigenschappen van
de rivier.
Waar dat kan worden ondiepe geulen aangelegd, worden uiterwaarden
verlaagd en worden gedempte rivierarmen opnieuw uitgegraven. In
verband met de klimaatverandering
moeten er ook wat diepere delen zijn,
zodat in droge periodes voldoende
water achter blijft. Oeverstenen worden op diverse plaatsen weggehaald
zodat er door afkalving weer een geleidelijke overgang van water naar
land ontstaat. Natuurlijke processen

als afkalving en aanzanding moeten
weer normaal worden.

mer. Deze grondsoorten spoelen namelijk minder makkelijk weg.

Waterplanten hebben ondiep water
nodig om te kunnen wortelen. In een
plantenrijke omgeving vinden vissen
een goede plek om naar voedsel te
zoeken, te rusten en te paaien. Ook
insecten en allerlei micro-organismen leven voornamelijk in ondiep
en rustig stromend water. En die zijn
weer voer voor de vissen. Door alle
maatregelen komt de oorspronkelijke
bodemsoort weer terug. Vaak is dat
zand, maar ook klei en grind horen
bij de Maas. Als er genoeg biodiver-

Soms moet de erosie worden beperkt,
omdat er bijvoorbeeld op korte afstand een weg of dijk ligt. Of omdat
dat voor de scheepvaart van belang
is. Dan blijft het grootste deel van de
stenen onder water liggen. Vooral in
de scherpere buitenbochten. Wat ook
wel gebeurt is dat op smallere delen
van de Maas een deel van de oevergrond na het ‘ontstenen’ meteen afgegraven en afgevoerd wordt. Zo kan
die grond niet neerslaan in de vaarweg en wordt mogelijke overlast voor
schippers voorkomen.

siteit is, kan het ecosysteem beter
tegen een stootje in moeilijke tijden
zoals droogte, verontreiniging of uitbraak van ziekte onder een bepaalde
soort. Soortenrijkdom draagt tevens
bij aan het chemisch op orde houden
van het water. Zo halen bijvoorbeeld
algen stoffen als fosfaat en stikstof uit
het water. Die algen worden op hun
beurt weer gegeten door waterdiertjes, waaronder zoetwatermosselen.
Waar de oeververdediging is weggehaald, zullen scheepsgolven en hoogwaters de grond loswoelen. De oeverrand brokkelt hierdoor af en trekt zich
steeds een beetje verder landinwaarts
terug. Tegelijkertijd zet de Maas bij
hogere waterstanden zand, klei of
grind af op haar flanken. Gaandeweg
vormt zich een bredere overgang van
water naar land met een strandje en
brokkelige steilranden. Na verloop
van tijd kalft de oever steeds minder
snel af, om uiteindelijk een evenwichtstoestand te bereiken. Als een
oever vooral uit leem, klei of grind
bestaat, gaat dat proces wat langza-

In een natuurlijke rivier horen afgebroken takken en omgevallen bomen
in het water te liggen. Rond dat zogenoemde rivierhout krioelt het al
snel van de ongewervelde diertjes die
op en van het dode hout leven. Het
vormt als het ware een vruchtbaar koraal. Deze diertjes worden weer gegeten door vissen. Zij gebruiken de
takken en de wortels van de boom om
te schuilen en voedsel te verzamelen.
Vervolgens duurt het niet lang voordat ook visetende vogels in de buurt
neerstrijken. Dood hout werkt ook
als een nuttig stoorelement. Bij de
takken die in de bodem steken verzamelt zich zand en ander sediment en
treden stroomversnellinkjes op. Dit
alles zorgt voor de broodnodige afwisseling in het onderwaterlandschap
in een anders tamelijk kale rivier.
Meer informatie over het ecologisch
herstel van de Maas is te vinden als u
de zoekopdracht “Documenten herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden
: werken aan ecologisch herstel van
de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water” op uw browser typt.
Namens de Dorpsraad hopen wij u
hiermee een stukje inzicht te hebben
kunnen geven in het leven en ontwikkelingen op en rond de Maas.
Theo Heinink
9
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Kermis 2021

Vorig jaar was er geen kermis, gelukkig kunnen we de traditie van de
derde zondag in September dit jaar
wel weer oppakken.
Eventuele versoepelingen om de
kermis in de bekende vorm te organiseren, komen voor de Middelaarse
kermis dit jaar te laat. maar…
De Koppel opent op zondag 19 september vanaf 13.00 uur het terras.
Stefan zorgt voor een muzikale noot
en bij de frietkar van Ruud kun je
terecht voor een hapje. Aan vermaak
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voor de kinderen is ook gedacht. Bij
slecht weer verkassen we naar binnen.
Wij vinden het belangrijk om, ondanks de maatregelen, iets te organiseren. Zodat jong en oud elkaar weer
kunnen ontmoeten. Op deze manier
houden we samen de traditie van de
derde zondag in September in ere. De
taak van de Dorpsraad is tenslotte om

mensen bij elkaar te brengen.
Wij zouden het fantastisch vinden als
er voor 2022 mensen/verenigingen/
stichtingen etc. zich bij ons melden
met ideeën en initiatieven. Die brengen we bij elkaar zodat er vanaf
volgend jaar weer een echte kermis
voor jong en oud georganiseerd kan
worden.

Kledinginzameling in De Koppel in Middelaar
Ruim uw kasten op en doe mee met
de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie. Daarmee steunt
u Mensen in Nood!
Op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 oktober vindt in Middelaar
weer de jaarlijkse inzamelingsactie
plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven in De
Koppel.

Maandag 4 oktober
van 19.30 - 21.30 uur
Dinsdag 5 oktober
van 14.00 - 16.00 uur en van 19.30 –
21.30 uur
Woensdag 6 oktober
van 10.00 - 12.00 uur
De opbrengst van de ingezamelde
kleding komt dit najaar ten goede aan
kinderen in Oeganda.

Door naar school te gaan, maken zij
kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst
voor zichzelf te creëren! Hoe meer
kinderen naar school toe gaan, hoe
meer kans ze hebben op betaald werk
en hoe beter hun toekomstperspectief
wordt. En dit geven zij weer door aan
hun kinderen.
We hopen samen met u hiervoor te
kunnen zorgen.

Goede Doelen Week
De afgelopen weken hebben we in het
bestuur gekeken naar hoe we de Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen 2021 vorm gaan geven. Om
eventuele onzekerheden uit de weg
te gaan, hebben we besloten om dit
jaar wederom de aangepaste variant
te organiseren, dus geen collectanten
en geen contant geld. Hoe gaat het in
zijn werk:
- Op 27 september bezorgen we bij
alle bewoners van Middelaar en Plasmolen een brief, deze geven we dus

niet persoonlijk af. Het bestuur van
de Goede Doelen Week zal deze bezorging in kleine kring verzorgen.
- In deze brief staan de jullie bekende
Goede Doelen. Indien men een gift
wil doen dan kan dat alleen maar met
een girale overboeking naar de rekening van de Stichting Goede Doelen
Week Middelaar en Plasmolen. Dus
geen enveloppen retour en geen contant geld. Je kunt dus geen voorkeur
aangeven aan welk doel je wilt geven.

- Wij maken de giften die binnenkomen over naar de Goede Doelen. Omdat je nu geen voorkeur kan aangeven
per doel verdelen we de giften op basis van de verhouding van het resultaat van 2020. In oktober/november
zullen we de uitslag in de Dorpskrant
bekend maken.
Bij voorbaat hartelijk dank en hopelijk volgend jaar in mei weer een traditionele Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen. Mochten er nog
vragen zijn dan horen wij dat graag.
Hans Kolvenbach
Voorzitter, namens het bestuur van de
Stichting Goede Doelen Week Middelaar en Plasmolen
11
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Astrantia SV

Astrantia is blij dat het sportpark
weer gebruikt én bezocht mag worden. Weliswaar geldt langs de lijnen
nog wel de 1,5 m regel maar in een
dorp met 873 inwoners moet dat geen
probleem zijn, ook niet als iedereen
komt kijken. Ook de kantine mag
weer draaien en Ine is blij daar weer
als gastvrouw aanwezig te mogen
zijn. De kantine, de kleedlokalen en
de buitenaccommodatie zijn met hulp
van de selecties tijdens de klus-poetsdag onder handen genomen. De paar
klusjes die er nog liggen, worden binnenkort door ouders van jeugdleden
geklaard.
Korfbal
De korfbalsters zijn weer volop aan
het trainen, spelen oefenwedstrijden
en doen mee aan toernooien om goed
voorbereid te zijn op de nieuwe competitie die in het weekend van 11 en
12 september van start gaat. Dames
1, waar nog steeds Lynn Groenen als
hoofdtrainster aan het roer staat, begint een week later aan de competitie.
Bij de korfbaltak van Astrantia gaat
komend seizoen ook een derde seniorenteam van start, dat helemaal bestaat uit Overasseltse speelsters, die
vorig jaar nog de A van ONA vormden. Ook bij de jeugd heeft Astrantia
aanwas. Naast de bestaande B1 en C1
start er ook een nieuwe E1, een nieuw
groepje meiden onder leiding van de
dames van de B.

Redactie:
-		
		
-

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

E-mail:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Voetbal
De voetballers trainen ook volop. In
de selectie, die nog steeds onder leiding staat van Patrick Pothuizen, zijn
enkele namen gewijzigd. Nieuw is
Bram Banken uit Milsbeek. Bart Derks is teruggekeerd naar Eendracht in
Mook en Wim Broeks speelt voortaan
in het Tweed. Ook de voetballers hebben oefenwedstrijden en toernooien.
Zo was er het Hertog Jan Toernooi,
gezellig, sportief en met een mooi
resultaat: Astrantia werd tweede met
slechts één doelpunt tekort voor de
toernooiwinst. Astrantia neemt ook
deel aan het Albo-toernooi en speelt
vanaf 5 september ook weer bekerwedstrijden. Op 26 september start
de voetbalcompetitie. Je zou bijna
zeggen: driemaal is scheepsrecht, op
naar een volledig en succesvol seizoen!
De jeugd heeft twee heerlijke voetbaldagen gehad onder geweldige weersomstandigheden met veel wisselende
voetbalvormen en heel veel plezier.
Verder is er een nieuwe website in de
maak. Op 2 september gaat die live.
Graag tot ziens op en langs de velden
én op de nieuwe website!

www.middelaar.info
Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij
U kunt uw artikelen voor de
Dorpskrant 47 (November) tot
25 oktober mailen naar:
dorpskrantmiddelaar@gmail.com
Uw ideeën en tips zijn van harte
welkom bij de redactie.

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

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

Dus : adverteren maar!
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