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Nieuw beeld Wim Klabbers
Wim Klabbers (1928-2013), geboren en getogen in Overasselt is een bijzonder kunstenaar geweest. Hij heeft veel
mooi werk gemaakt. Eerst keramiek, later ook schilderijen,
tekeningen en vooral beelden,
opvallende beelden.
Hoewel hij een bescheiden man
was, zijn er nogal wat tentoonstellingen van zijn werk geweest.
Maar liefst 16 solotentoonstellingen en bijna 90 groepstentoonstellingen. En er staan beelden
van hem in Cuijk, Etten-Leur,
Gendt, Oosterhesselen, Ottersum, Sambeek en Schijndel. En
ja, ook in zijn geboorteplaats
Overasselt zijn wat werken van
hem te vinden. Maar niet in de
openbare ruimte. Nog niet!
In de Antonius Abt kerk vinden
we werk van Wim Klabbers: keramiek achter het Maria altaar,
een communiebank en een tabernakel. Hoewel de kunstenaar
vooral in zijn later leven niet religieus was, heeft hij - net als meer
kunstenaars uit de periode na de
oorlog - opdrachten van de kerk
gehad.
Maar zijn grote thema is de “gehelmde” geweest: een figuur met
een helm en dat was hij zelf, alsof
hij in een cocon leefde. Daar zijn
heel veel mooie beelden van.

Dit beeld heet “liggende man” en geeft een indruk van de werkwijze van
Wim Klabbers.
In zijn latere leven begon Wim
Klabbers zich meer te interesseren voor menselijke relaties en
“gevoelens” in zijn algemeenheid.
Hij gebruikte daarbij een heel eigen vormentaal: mens-achtige
vormen die bestaan uit aan elkaar
geklonken metalen platen.
In overleg met weduwe Betty
Klabbers en een nicht, Betsy
Klabbers(!) zal er in Overasselt
een beeld worden geplaatst dat
nu nog in de tuin van het huis in
Milsbeek staat. Daar heeft hij de
laatste periode gewoond en gewerkt. Het beeld is een geschenk

aan de inwoners van Overasselt.
De naam is “Conversatie”. Het is
dus een relatief jong werk. Het
stelt drie mensen, gezeten op
krukken voor die met elkaar in
gesprek zijn. En het komt op het
dorpsplein bij het Verenigingsgebouw te staan, de plek waar veel
conversatie plaatsvindt.
Naar verwachting wordt het 3
meter 50 hoge beeld in juni 2017
geplaatst. Dan is er ook ín het
Verenigingsgebouw een tentoonstelling van zijn schilderijen en
tekeningen.
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Buurderij De Lage Hof
is er voor iedereen
Kopje koffie, schoffelen, repareren, iets organiseren, begeleiden van ouderen, ontvangen van museumbezoekers,
helpen bij de horeca, gezellig
praatje. Het kan allemaal op
de Buurderij.
Het activiteitencentrum en de
huiskamer van Overasselt. Gelegen in een landelijke omgeving
en een ontmoetingsplek voor iedereen maar vooral voor kwetsbare inwoners van Overasselt en
omgeving. Allemaal vrijwilligerswerk. En we willen meer. Meer activiteiten om de Buurderij tot een
bruisend centrum te maken. Doe
je mee? Elke woensdagochtend is
het een drukte van jewelste: veel
vrijwilligers zijn actief in de tuin,
maken vogelhuisjes, knappen
oude landbouwwerktuigen voor
het museum op, plegen onderhoud, houden de boel schoon, en
bovenal drinken ze gezellig een
bakje koffie en kletsen bij. Op de
maandagmiddag is een groep actief in de moestuin. Drie dagen in
de week worden ouderen begeleid door Malderburch op de dagbesteding. In het museum zorgen
vrijwilligers het hele jaar door
voor het beheer van de collectie,
de ontvangst en het rondleiden
van de bezoekers. Fietsers en
wandelaars komen dagelijks binnen voor een lekker kopje koffie
met zelf gemaakte appeltaart of
een lunch en bezoeken het museum. Bewoners van de zorgwoningen komen met hun familie
of begeleiders gezellig langs voor
een praatje en een drankje. Door
het jaar heen veel bezoekers in

het museum, maar natuurlijk ook
op de open dag, oogstdag, kerstmarkt, de fietsvierdaags en natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse;
allemaal georganiseerd door de
vrijwilligers van de Buurderij.
Ook bij de horeca werken vrijwilligers, samen met de medewerkers van ‘De Zon’. Vanaf 1 april zal
‘De Zon’ de horeca activiteiten
niet meer doen in de Buurderij;
daarom worden in 2017 meer vrijwilligers actief bij de horeca. Er
zijn nog veel plannen, zoals de
uitbreiding van de moestuin, het
afbouwen van de smederij en het
karnhuisje, het opzetten van een
winkeltje met eigen en lokale producten – zoals de producten van
cliënten van Dichterbij –, het actiever gebruiken van het bakhuisje, stageplekken, het neerzetten
en onderhouden van speeltoestellen, projecten met kinderen
in het museum en het prachtige
buitenterrein, exposities, lezin-

gen voor ouderen in samenwerking met het KBO, activiteiten op
de dinsdagmiddag. Plannen zat,
plannen om meer reuring te krijgen op de Buurderij.
We willen graag dat voor iedereen, maar vooral kwetsbare mensen – jong en oud – de gang naar
Buurderij De Lage Hof in ons
mooie en actieve dorp een gewoonte wordt. En daar hebben we
vrijwilligers voor nodig. Vrijwilligers die ideeën hebben en deze
met anderen willen uitvoeren, die
met bestaande activiteiten willen
mee helpen. Dat kan voor één activiteit, voor een uur in de week,
voor meer uren in de maand.
Iedereen is welkom op de Buurderij, want de Buurderij De Lage
Hof is er voor iedereen.
Nadere informatie op www.buurderijdelagehof.nl . Heb je vragen:
info@buurderijdelagehof.nl
of
kom nog ‘ns op de koffie.
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Hoe belangrijk is goede
dorpscommunicatie…

Dorpsdichter
poëtiseert Overasselt

Pieter Derks en de Overasseltse Kwis op dezelfde avond! Wat
jammer nu. Ik had er graag allebei naartoe gewild. Dat hoorden
we vaak. En het ís ook stom. En: het had voorkómen kunnen
worden! Als we in ons mooie Maasdorp maar een goed overzicht
hadden van “WAT-WAAR-WIE-WANNEER-WAAROM”. Die 5 W’s:
daar draait het om! Ooit hadden we het wél voor elkaar in de
“Bij Ons”. Maar daar is de klad in gekomen helaas.
Maar nu is er:
www.overasselt.info
Het is een nieuwe plek waar alles wat in het dorp gebeurt, kan
samenkomen. Tenminste: als iedereen die wat te melden heeft,
meedoet. De site wordt voortdurend aangepast en iedereen kan
er informatie over evenementen,
klein of groot, op zetten. Een
feest, voorstelling, bingo, film,
een toernooi of een bijeenkomst
voor ‘t een of ander. Zó ontstaat
de Dorpskalender.
Periodiek
vragen we aan een aantal clubs
in het dorp om hun evenementen aan ons te melden. Maar dat
is nog niet alles. Op deze nieuwe
site komt ook een Dorpsmarkt.
Onder de knop “prikbord” kun
je gratis
advertenties kwijt:
vraag én aanbod, van goederen
en diensten. Bedoeld voor de inwoners van Overasselt en directe
omgeving. Bedrijven kunnen
ook adverteren. Zij nemen onder het knopje “contact” contact
Colofon
De Dorpskrant Overasselt wordt de eerste
paar keer huis aan huis bezorgd. Daarna is
zij alleen via internet en email beschikbaar
en in beperkte oplage op de bekende
afhaalpunten in het dorp. U kunt zich
gratis abonneren. Geef uw mailadres op bij

info@overasselt.info
U krijgt de krant dan steeds per email
toegezonden.

met ons op en horen dan wat de
mogelijkheden zijn. Tenslotte de
Dorpskrant Overasselt. Voor het
nieuws,
wetenswaardigheden,
discussies, ingezonden brieven,
mooie foto’s of gewoon een leuk
interview met een dorpsgenoot.
Ook voor alle Overasseltenaren
bedoeld.
De Dorpskalender, Dorpsmarkt
en Dorpskrant zijn voortaan permanent digitaal te raadplegen
onder www.overasselt.info.
Ongeveer 6 keer per jaar komen
we ook op papier uit. De eerste keren zullen we de dorpsinformatie
huis-aan-huis verspreiden, maar
daarna leggen we exemplaren
neer om af te halen op de bekende verspreidingspunten. Maar
wie zijn mailadres opgeeft, krijgt
het nieuws ongeveer 6 keer per
jaar per mail thuisgestuurd. Niet
de rubriek Dorpsmarkt, maar wel
de dorpskrant. Op de website kun
je je nu al opgeven!!
De redactie
Heeft u kopij voor de Dorpskrant?
Wilt u uw verhaal ook terug zien in de
Dorpskrant? Heel graag! Dat kan
gemakkelijk door uw verhaal te mailen naar

redactie@overasselt.info
Adverteren in de Dorpskrant Overasselt?
Tegen aantrekkelijke tarieven kunt u uw
advertentie in de Dorpskrant plaatsen.
Die komt dan zowel op de papieren versie
als op de digitale versie. Voor tarieven
informeert u via redactie@overasselt.info

Kleinkunstenaar
Marjolein
Pieks is benoemd tot de eerste
Dorpsdichter van de Gemeente
Heumen.
Iedereen in ons dorp kan bij
Pieks gedichten bestellen. De
Dorpsdichter is van plan verzenfeestjes te organiseren in
het Verenigingsgebouw en
voorleessessies voor jong en
oud in onze bibliotheek.
We kunnen rekenen op onverwachte combinaties zoals
smartlappen en literatuur. “Ik
wil een brug slaan, desnoods
een veerpont, tussen gedichten en het alledaagse dorpsleven want... poëzie verbindt.”
Pieks publiceert verzen op de
Facebookpagina van de Dorpsdichter en in diverse regionale
bladen. Ze staat bekend als De
Poëziekoerier. “Noem mij de
dichtende dorpsgek die gek is
op het dorp en de poëzie ervan.”
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Het geheim van Fijnfisjenie
Winnaar Overasseltse Kwis 2015 en 2016

Teamleden
van Fijnfisjenie:

Hoe kan het dat wij, Fijnfisjenie,
voor de 2e keer op rij de winnaar
zijn van de Overasseltse Kwis? Die
vraag krijgen wij allemaal wel een
paar keer in de week. En allemaal
hebben we geen antwoord op deze
vraag. En nu de dorpskrant ook
deze vraag stelde aan ons, vonden
wij het tijd om hier toch eens serieus onderzoek naar te doen.

Organisatorisch talent lijkt dus niet
de reden te zijn van onze titelprolongatie.
Is het dan de samenstelling van het
team? We begonnen als een kleiner
team en eindigden het eerste jaar al
meteen op de 5e plaats. Maar in 2015
zijn een aantal leden van een ander
team erbij gekomen, en is het grote
succes begonnen. Zou de groepsgrootte en diversiteit dan de sleutel
Na een grondige analyse van onze tot het succes zijn? Na lang beraad
manier van werken en de teamleden, zijn we toch tot een andere, verraskomen we toch niet heel veel verder. sende, conclusie gekomen. Elk jaar
Natuurlijk hebben we van te voren was er namelijk minimaal 1 teamlid
een super strakke tactiek bedacht, hoogzwanger!
maar zodra het kwisboek op tafel
ligt, is iedereen die strategie opeens Het antwoord op de vraag of Fijnfiweer vergeten. We gaan als een kip sjenie ook in 2017 de Overasseltse
zonder kop aan de slag met alle vra- Kwis zal winnen, ligt dus volledig in
gen, de sfeer in huis is chaotisch en de handen van Moeder Natuur!
in het laatste uur slaat de paniek toe.

Ellen van den Bogaard
Erik Ariëns
Erik van Boekel
Haske van Woezik
Henny Peeters
Jessica Burgers
Laura Peters
Leon van Haren
Marieke van Beuningen
Marieke Velema
Marlies van Melis
Nynke Zeilmaker
Patrick van Melis
Roel van Eeuwijk
Robin van der Zant
Rens van Woezik
Roxana Gerrits
Roy Peters
Roy Burgers
Thijs Arts
Timo Janssen
Tobi de Hair
Vincent Thelosen
Willy Burgers
Yvo Kortmann
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Nieuwjaars duik Overasselt
onder bizarre omstandigheden!
Meer dan drie meter lager! En het
was nog maar nét gebeurd, dat
stuw-ongeluk. Dus je zakte meer
dan een meter weg in de modder. Onverantwoord! Maar gelukkig, 50 meter stroomafwaarts van
de oude veerstoep bij den Tempel kon het wel. Hoewel het nét
vroor, was de gevoelstemperatuur
met een ijzige, snijdende wind ver
onder nul. Een halve tent moest
de moedige duikers beschermen
tegen de elementen. Om 14.00
uur loste Hennie van Lin senior
het startschot en sprongen 22 onverschrokken helden het ijskoude
water van de Maas in. Vrouwen en
kinderen waren er ook bij, én een
man in duikuitrusting die goed
in de gaten hield of er niemand
achterbleef. Een drone heeft deze
derde editie van de Overasseltse

Nieuwjaars duik vastgelegd. Het
duurde niet lang: in 15 seconden stond iedereen weer op het
droge, onder luid applaus van de
50 toeschouwers. Die zeiden dat
ze volgend jaar ook mee zouden

doen. Over goede voornemens
gesproken! Doet u ook mee? Na
afloop kon iedereen zich warmen
in de gezellige veldschuur aan de
Maasdijk en elkaar het beste voor
het nieuwe jaar wensen.
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Filmcafé Overasselt: succesvolle start
Op 19 januari 2017 was het zo
ver: na een klein jaar praten
en denken en nog eens praten
kon er een nieuw hoofdstuk
aan het toch al rijke voorzieningenniveau van Overasselt
worden toegevoegd. We hebben een heuse bioscoop!
In het Verenigingsgebouw blijkt
dit heel goed te passen. Bij de
vuurdoop waren veel enthousiaste mensen. Met de ontroerend
mooie film “la famille Belier” is
de kop er af. En je hoeft dus niet
meer naar Nijmegen, Wychen of
Malden voor een gezellig avondje
naar de film. En je blijft dus ook
makkelijker even hangen om na
te praten.
Een jaar geleden tijdens de
droomavond van het Dorpsplatform is het idee naar voren
gebracht. De initiatiefnemers
hebben een clubje van ongeveer
20 vrijwilligers verzameld en er

is veel geleerd van het Filmcafé
Grave. Helaas voor Grave is daar
sinds de brand in het Palazzo
geen plaatselijke bioscoop meer.
Het doek en de stoelen van Grave
zijn bij een dankbaar Overasselt
in bruikleen. De krachtige beamer is een schenking van een bedrijf in dat soort apparatuur: BPR
Vision.
Naast gezinsfilms zullen er ook
themafilms te zien zijn: zoals bijvoorbeeld op zaterdagavond 4
maart. Dan komen de liefhebbers
van motoren aan hun trekken.
Om het voor hen nog aantrekkelijker te maken zullen er dan in
het Verenigingsgebouw bijzondere motoren worden opgesteld.
Voor de prijs hoeft u het niet te
laten. Met zeven euro voor een
kaartje bent u meestal goedkoper
uit dan in Nijmegen,
Wijchen of
OVERASSELT
Malden. En er is ook de mogelijkheid korting te krijgen. Kijkt u
daarvoor maar eens op de web-

site: www.filmcafeoverasselt.nl
Voor het komende seizoen zijn
de volgende films geprogrammeerd:
16 feb: Still Alice
4 mrt: The worlds fastest Indian
30 mrt: The Idol
13 apr: Le selle de la terre
25 apr: Meester Kikker.; een middagfilm voor kinderen:
Opa’s en oma’s ook welkom!

FILM

CAFÉ
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De hoofddoelstelling van het Verenigingsgebouw in Overasselt is
zorgen dat de mensen uit het dorp
zich verbonden weten.
Al bijna een halve eeuw zijn vrijwilligers daar mee bezig. En mét resultaat. Nadenkend over de rol van het
gebouw in de toekomst wordt door
het huidige bestuur onderzocht
hoe de service aan een steeds ouder wordende gemeenschap er uit
kan gaan zien. Het idee is dat voor
elkaar maaltijden bereiden op verschillende manieren bijdraagt aan

Samen aan de kook
de hoofddoelstelling. Samen eten is
natuurlijk gezellig, het biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek
te raken. Maar als je samen een
maaltijd bereidt voor andere mensen ben je actief en productief: ben
je nodig. En juist dat gevoel van “van
betekenis zijn voor anderen” biedt
de mogelijkheid om actief deel uit te
maken van de gemeenschap. Om in
keukentermen te blijven: niemand
in het dorp hoeft te verpieteren!Men
ziet tal van mogelijkheden om groe-

pen met elkaar in contact te brengen via het kookplan: kinderen voor
ouderen, sporters voor koorleden,
vrouwen voor vluchtelingen en ga
zo maar door. Die kruisverbanden
brengen hechtheid in het dorp.
Bij het Verenigingsgebouw geloven
ze er in. In het gebouw is geen ruimte om een groepskeuken te maken.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden aan het gebouw. Het bestuur is
bezig om de plannen financieel dekkend te maken. Er zijn subsidieaanvragen onderweg.

Schip van Godfried de Noorman: scheepswrak uit 819 gevonden
Tijdens de lage waterstand
van de Maas is een wrak ontdekt van een Vikingschip uit
de vloot van Godfried de Noorman. Niet eerder zou er zo’n
oud schip zijn gevonden uit de
periode van de plundertochten van de Vikingen.
Het Ministerie van Erfgoed en
Cultuur meldt dinsdag dat het
vermoedelijk gaat om de Dagrun, een schip dat meevoer in
de legendarische belegering van
Overasselt. Het wrak werd gelokaliseerd ter hoogte van KM-paal
170.
Het wrak ligt ver van de oever
(zo’n vijftig meter) reden waarom
het wrak niet is leeggeroofd.
Tijdens de eerste duikserie zijn
de resten van 250 voorwerpen opgegraven, die nog nader moeten
worden onderzocht. De zoektocht naar de Dagrun kwam in
een stroomversnelling na de extreem lage waterstand in de Maas.
Toen uiteindelijk werd gesnorkeld was dat ruim elfhonderd jaar
nadat Godfried zijn eerste reis
naar Overasselt succesvol had afgerond. Volgens de onderzoeksleiders is het diepste deel van de

Hoewel de archeologen veel voorwerpen hebben gevonden, is er
vooralsnog geen spoor van de bemanning van het schip. Godfried
en zijn mannen gingen met de
Dagrun ten onder. Hun aangespoelde lichamen werden volgens
de overlevering begraven op de
Zomp. De onderzoekers schatten
dat op de Zomp bijna honderd
Vikingen begraven moeten liggen. Als dat waar blijkt te zijn beschouwt de Deense overheid het
als Deens grondgebied en dreigt
onteigening van het landgoed.

Maas een ‘wasmachine’: de stroming slijt er diepe geulen uit in de
bodem. Deze verzonken schatten
zijn nu van grote waarde voor het
onderzoek. Door het woeste water waren ze diep in het zand van
de bodem gedreven. De objecten
helpen de onderzoekers met de
identificatie van het wrak.
In een tussentijds rapport concluderen de onderzoekers dat het Het onderzoek naar de scheepsschip onderdeel moet hebben resten in de Maas wordt gesteund
uitgemaakt van Godfrieds vloot.
door National Geographic.
Deze krant is gedrukt door:

druk- en printwerk voor binnen, buiten, zakelijk en privé
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De dorpskalender is via internet te raadplegen op

www.overasselt.info

Tot 2019 staan daar alle bij ons bekende
evenementen op: dóórklikken dus Het is
prettig als deze kalender ook door het dorp
gevuld wordt. Heeft u een evenement of een
activiteit? Geef het door op info@overasselt.info
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