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-VAN DE REDACTIE-

VAN, VOOR en DOOR U
COLOFON
REDACTIE:
Fons Gerrits
Hinta Gravestein
Lène Creemers
Alex Kops
Judith van Beukering
Niek Egtberts
en Wim Cousijn
VORMGEVING:
Max de Visser
DRUKWERK:
Fortrass, drukker van de regio
WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is
via internet en email gratis beschikbaar. Wilt u de krant ook
via de mail? Stuur uw mailadres naar:
info@overasselt.info
DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorpskrant? Heel graag! Mail uw
verhaal naar:
redactie@overasselt.info
ADVERTEREN?
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
NIET ONTVANGEN?
Heeft u de dorpskrant niet
ontvangen? Bel naar:
024-6222110
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Met deze Dorpskrant gaan we het vierde jaar in! En dat we
daar trots op zijn, mag u best weten. Want het heeft bloed,
zweet en tranen gekost om het iedere keer weer rond te
krijgen. Nou ja, bloed…. Dat valt dan ook wel weer mee.
Maar vanaf nu zal het financieel makkelijker worden. Veel
mensen uit het dorp dragen de krant een warm hart toe.
En daar kunnen we nu mee uit de voeten. Door de financieringscampagne is de Dorpskrant in ieder geval VAN het
dorp geworden. De krant was al VOOR het dorp. Nu moet de
krant nog DOOR het dorp worden gemaakt. We hopen dat
2020 het jaar wordt waarin meer mensen in de pen klimmen
en ons stukken sturen. Stukken waarin zij hun verbazing,
passie, boosheid of nieuwsgierigheid tonen. Stukken waarin
zij kennis, goed nieuws, zaken van belang en visie met andere Overasseltenaren willen delen. Stukken waarin zij hun
mening geven en discussie oproepen. Want daar is dit, úw
blad, voor bedoeld. Opdat het ons als gemeenschap sterker
en socialer maakt. Op de voorplaat al een mooi staaltje van
eenheid en samenwerking. Prins Krek en Prins Jut samen bij
de nieuwjaarsduik!

DE BANKREKENING VAN DE DORPSKRANT
LOOPT VIA STG. OVERASSELT PROMOTIONS
Heel veel lezers hebben er wat voor over dat onze Dorpskrant blijft bestaan. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Op
24 januari is uw steun voor de Dorpskrant via incasso van
uw rekening afgeschreven. Een aantal van u heeft deze incasso echter weer terug laten boeken op de eigen rekening
met de melding ‘onterechte incasso’. Misschien komt dit wel
omdat ze bij die afschrijving zien staan “Stg. Overasselt Promotions”. Maar als je verder kijkt dan zie je onderaan staan:
Steun aan Dorpskrant Overasselt voor 2020. De Dorpskrant
heeft via Stichting Overasselt Promotions een bankrekening. Deze vorm hebben we destijds gekozen, omdat we
anders veel kosten moesten maken om voor de Dorpskrant
een Stichting op te richten. Stg. Overasselt Promotions had
meerdere bankrekeningen en heeft een van die rekeningen
aan de Dorpskrant ter beschikking gesteld. Deze rekening
wordt alléén gebruikt voor de Dorpskrant en niet voor andere activiteiten van de stichting.
Bij uw afschrijving zal er dit staan:
Stg. Overasselt Promotions
NL62ZZZ410586620000
6611 BM 20
EI 2020-01-19 14:51:27/0000000001
Steun aan Dorpskrant Overasselt voor 2020

Incassant id voor incassocontract
Uw postcode + huisnummer
Waarvoor de afschrijving is

Heeft u toch nog vragen? Bel dan onze penningmeester Lène Creemers: 024 622 2110

DE SMEDERIJ
Het lijkt al weer eeuwen geleden, maar het is toch nog geen twee maanden. Op 15 december is tijdens een druk bezochte Kerstmarkt op Buurderij de Lage Hof de nieuwe museumsmederij geopend. Joyce Arts van Arts Constructies Malden onthulde de door haar bedrijf
gemaakte en geschonken cortenstalen plaquette en haar vader Antoon opende samen met
Jan van Langen (foto) bij hamerslag de prachtige werkplaats. Het smidsvak is al een eeuwenoud ambacht, terwijl het naambord met de modernste watersnijtechniek vervaardigd is.
Een mooi contrast. Net als het contrast van onze smederij met de smidsoven uit de ijzertijd
die op een steenworp afstand tijdens de opgravingen op het werklandschap gevonden is.
Hopelijk kunnen we daar op termijn in het museum nog iets van laten zien. Wij gaan voorlopig elke derde zaterdag van de maand (zie dorpskalender: www.overasselt.info) het ijzer
smeden als het heet is. Iedereen is hierbij welkom, als belangstellende kijker of om zelf mee
te doen. Kom en beleef hoe niet alleen het ijzer maar ook de onderlinge band gesmeed wordt!
De smidsgroep Lage Hof:
Toon Arts (coördinator)
Kevin Bos
Henry van der Burgt
Piet van Casteren
Jos Gerritsen
Henk van den Heuvel
Sander Thomassen
Mirek Vermeulen
smeden bart van langen en antoon arts aan het werk

-DOOR ANNETTE MENGDE-

HERINNERINGEN AAN HET PAKHUUS
Wie kent ze nog? Veel oudere mensen uit
Overasselt hebben nog levendige herinneringen aan het Pakhuus. Er heeft zich daar
ook van alles afgespeeld door de jaren
heen en daar zijn vast nog veel verhalen
over te vertellen. Zo was er enige tijd op de
verdieping de Huishoudschool gevestigd,
zoals op deze foto van rond 1920 te zien.
We zien de 22 jongedames in hagelwitte
schorten met mutsen op poseren, naast
hun petroleumbrandertjes, potten en pannen. Aan de kapstok hangen hun jassen en
Foto: met dank aan Koosje van Zuijlen enkele hoeden! In het midden staat zo te
zien een kachel en op een verdiepinkje achterin staat van alles opgeslagen. Nu is onze vraag:
wie herkent hier nog een moeder of oma in? En wie weet er nog verhalen over het Pakhuus
te vertellen? Je kunt je verhaal of afbeelding mailen naar: mengde.annette9@gmail.com
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ONDERNEMINGSZIN IN OVERASSELT
Aan het begin van de nieuwe straat De
Laan staat sinds kort een prachtig nieuw
gebouw: het bedrijfsverzamelgebouw
‘De Laan 3’. In het gebouw is een aantal
bedrijven en bedrijfjes gevestigd, maar
de hoofdmoot bestaat uit de bedrijven
van de broers van Eeuwijk, Dielke en
Roel. Het geheel is door inbreng van de
hele familie tot stand gekomen, en is nu
een echte familieonderneming; ook de
schoondochters en de vrouw van Dick
hebben een belangrijke rol in het geheel.
Het idee voor De Laan 3 ontstond op een
voorlichtingsavond in het Verenigingsgebouw over de ontwikkeling van het nieuwe
Werklandschap. Dick was daar uit interesse naartoe gegaan, en werd meteen gegrepen door de goede en positieve ideeën
die er aangedragen werden. Zoon Roel had
al aangegeven dat hij voor zichzelf wilde
beginnen en was op zoek naar een goede ruimte om dit te realiseren. (Gewoon
Roel Installatie en Montagetechniek) En
zoon Dielke, die al voor zichzelf werkte als
personal trainer en bootcamp-instructeur,
wilde graag een eigen binnensportruimte
hebben. (Dielke Personal Training) Na uitgebreid familieberaad was het plan geboren en lagen de ideeën op de tekentafel.
De eerste eigen plannen en ideeën werden
nog een paar keer aangepast, en samen
met een architect uitgewerkt. Het eindresultaat mag er zijn!
Het pand bestaat uit een ‘skelet’ van stalen
balken en mooie beplating in combinatie
met strak metselwerk, dat helemaal door
de gebruikers zelf verder is afgebouwd en
ingevuld. Er is een enorme hoeveelheid
energie en creativiteit ingestoken; het totale
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project is zonder projectmanagement van
buiten af in één jaar gerealiseerd. Er zijn
heel veel materialen hergebruikt, bijvoorbeeld de houten steigerplanken die eerst
zijn gebruikt als betonbekisting en steigermateriaal. Die zijn opgeschuurd en gelakt
en doen nu dienst als muurbetimmering.
De stenen wand binnen is opgemetseld uit
allerlei afvalstenen van de bouw. De energievoorziening gaat door middel van een
aardwarmtepomp. Binnenkort wordt dit
systeem aangevuld met zonnepanelen, zodat de hele energievoorziening kosten- en
klimaatneutraal wordt.
Naast Roel en Dielke maken nog een aantal
bedrijven en zzp’ers gebruik van De Laan 3:
•
Fy-fit: fysiotherapie
•
Praktijk Simone: coaching, counselling en rouwbegeleiding
•
Just Mel: waxing en ontharing
•
Parel: fysiotherapie, haptonomie en
coaching
•
Medipro: stoppen-met-rokenzorg
•
Praktijk Vivir: voedingstherapeut
•
Boom bhv
•
Twinkel babymassage & yoga
De ruimtes worden full time, part time of
per keer verhuurd. Dit maakt het voor starters makkelijker om, zonder meteen aan
een langdurig huurcontract vast te zitten, te
beginnen met hun bedrijf. Als u geïnteresseerd bent in een ruimte voor werk, vergadering of een team building-sessie, of wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact
opnemen met Dick van Eeuwijk of een mail
sturen naar
Delaan.overasselt@gmail.com
De Laan 3
Dick van Eeuwijk 06 57592822

-DOOR NICO AALDERING-

NIEUWJAARSDUIK
1 januari was het weer zover. Alweer de
5e traditionele nieuwjaarsduik in de Maas,
een evenement dat elk jaar groeit. Dit jaar
gingen ongeveer 35 helden de uitdaging
aan. Onder de duikers was een aantal
zeer jeugdige deelnemers (stoer hoor) en
de beide Prinsen van De Strandjutters en
KZMU met een gedeelte van de ‘aanhang’.
Bets van Gemert, al sinds de start van het
oude Verenigingsgebouw, 48 jaar geleden,
vrijwilliger bij SVO, gaf onder toezicht van
ongeveer 100 toeschouwers het startschot.
Foto: Bart Nijs
Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen koos Bets ervoor niet deel te nemen aan de werkelijke duik. Dit jaar waren we even in
de veronderstelling dat Hennie van Lin ‘Brabant zou aantikken’, hij zwom het verst de Maas op.
Maar Hennie oefent ook het hele jaar door in zijn eigen zwemtobbe. Na afloop was er weer erwtensoep en glühwein in de Veldschuur bij Antoinette en Bart. Wat een feest!!! Wil je nog nagenieten van de duik, kijk op de Facebookpagina van ‘Nieuwjaarsduik Overasselt’. Tot volgend jaar!

WERKGROEP OPEN MONUMENTENDAG
OVERASSELT ZOEKT VERSTERKING
Ieder jaar wordt op de tweede zondag van september in heel Nederland Open Monumentendag
gehouden. Ook in de gemeente Heumen waar ieder van de vier kerkdorpen een eigen werkgroep heeft, om in het eigen dorp die open dag te organiseren. Zo ook in Overasselt. Daar is een
werkgroepje actief van vier enthousiaste vrijwilligers, allen met een groot hart voor Cultureel Erfgoed. Het kost een paar vergaderingen per jaar en wat creatief denk- en organiseerwerk. Er is
steun vanuit de gemeente. Het zou, gezien de huidige samenstelling van het team (4 mannen),
leuk zijn wanneer er een of twee vrouwen bij zouden komen. Mannen mogen natuurlijk ook!
Neem contact op via Piet Sanders (piet1956@outlook.com), Wim Cousijn (w.cousijn@kpnmail.
nl), Piet van Casteren (pietvcasteren@xs4all.nl) of Harrie Filmer (harriefilmer@hotmail.com).

HET POEIERSUUKERBAL:
‘Een in alle opzichten
geslaagd en gezellig
feest’
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-DOOR JUDITH VAN BEUKERING-

ANTIQUARIAAT PICTURA PRINTS
Tussen de etalages aan de Hoogstraat
valt er één in het bijzonder op. Dat is de
etalage van het antiquariaat op nummer
20. Voorheen zat hier een slijterij, nu
hangt er een keur aan mooie oude prenten en schilderijen in het zicht. Bij de
deur vind je alleen geen bordje met openingstijden. Een winkel die nooit open is,
dat is toch opmerkelijk?
Peter Cornelissen, eigenaar van antiquariaat
Pictura Prints, legt uit hoe dat zit. “90% van
mijn klanten bereik ik online. Naast internationale klanten zoals het Rijksmuseum in Amsterdam en het Metropolitan Museum of Art
in New York en universiteiten, lever ik aan talloze klanten in binnen- en buitenland. Voor
mij is het niet noodzakelijk om fysiek open te
zijn.” Desondanks overweegt Peter om zijn
antiquariaat 1 tot 1,5 dag per week open te
stellen, zodat mensen gewoon binnen kunnen lopen zonder afspraak. Hierover later
meer. Hoe is Peter Cornelissen eigenlijk in
dit niet echt doorsneeberoep gerold? “Van
huis uit ben ik opgeleid als landschapsarchitect. Na mijn studie in Wageningen heb
ik een tijd in de VS gewerkt, eerst als stedenbouwkundige; later ben ik in de financiële sector terechtgekomen.” Peter vertelt
dat hij vanuit belangstelling voor oude prenten eerst zelf is begonnen met verzamelen,
om uiteindelijk van zijn passie zijn beroep te
maken. “In 2020 zit ik alweer 15 jaar in het
vak.” Peter Cornelissen is gespecialiseerd
in antieke prenten en cartografie. Dat kan
een ets van Rembrandt zijn, een opnieuw
ingekleurde tekening van Sibylla Merian of
een Chinees voorouderportret. Maar ook
een oude kaart van Overasselt en de loop
van de Maas of een stadsgezicht van Grave.
Boeken met interessante illustraties heeft
hij eveneens. Daarnaast verkoopt hij schilderijen en grafiek van negentiende-eeuwse en moderne meesters. Voor klanten is
Peter vaak op zoek naar iets specifieks. Zo
heeft hij een klant die alles verzamelt waar
een zandloper op staat. Inmiddels heeft
deze klant een privémuseum over zandlo-

pers. Behalve met verzamelen en verkopen
houdt Peter zich bezig met restaureren en
conserveren. Het papier van oude prenten
vertoont vaak verkleuringen en scheurtjes.
Hoe dit aan te pakken, is steeds weer een
kwestie van afwegen. Soms is niets doen
toch het beste. Momenteel maakt Peter
wat aanpassingen aan het huis om de zaak
voor klanten meer aantrekkelijk te maken.
Jarenlang werkte hij samen met een antiquariaat in Zeeland (NB) waar zijn collectie
voor een deel was ondergebracht. Deze samenwerking is beëindigd. Dit betekent dat
Peter nu uitsluitend in Overasselt zijn antiquariaat heeft. Omdat hij graag onderdeel
uit wil maken van het dorp, gaat zijn zaak na
de verbouwing een deel van de week open.
Kun je zolang niet
wachten en ben je
nieuwsgierig naar
wat er zich achter
de etalage bevindt?
Of heb je een specifieke vraag? Je
kunt een afspraak
maken, maar gewoon aankloppen
kan ook. Als Peter
Cornelissen aanwezig is, maakt hij
geheid de deur
voor je open!

6
06-54212378

info@pictura-prints.com

https://pictura-prints.com

STRUINOMMETJE COEHOORN
We kunnen mooi wandelen
in en rondom Overasselt
en dat is mede dankzij het
Coehoorn struinommetje.
Deze route gaat vanuit de
Tempelstraat over de dijk,
via de uiterwaarde naar
de Coehoorn en langs de
Maasoever weer terug naar
Overasselt. Het is er heel
mooi vertoeven; in stilte
wandelen en één zijn met
de natuur. De verschillende seizoenen zorgen voor
wonderlijk
afwisselende
beelden. Zo zijn een tijd
geleden de stenen op de
Maasoever
verwijderd,
waardoor er nu meer zandstrandjes, waterplanten en
steilwanden komen. Regelmatig komen we tijdens het
struinommetje hazen, ijsvogels, libellen en futen tegen.
Deze zomer heeft ook een
bever zijn sporen achtergelaten. Toen de Maas zo laag
stond in 2017, hebben mijn
broer Jeroen en ik zelfs een oude Spaanse
kanonskogel gevonden. Mijn vrouw Imke
en ik hebben kleine kinderen en tijdens
het wandelen kwamen we erachter dat het
niet altijd een kindvriendelijke route is. Op
sommige stukken is het gras meer dan een
meter hoog en zijn er obstakels zoals prikkeldraad en brandnetels. Daarbij kunnen
de kinderen door de lengte (8 km) de route
niet afmaken. Zo kwamen we op het idee
om dit struinommetje op kleine punten aan
te passen. Voorstel is een soort voetpad
van een gemaaid paadje door het gras te
creëren, hierdoor komt er een mooi contrast met de bloemen en vegetatie die er
groeit. Daarbij zouden meer aanlooproutes naar de Maas ook fijn zijn. Het zou leuk

zijn om op een paar plekken het ontstaan
van de zandstrandjes te versnellen. Naast
een mooier beeld zullen de zandstrandjes breed genoeg zijn voor recreatie. Bijvoorbeeld bij de Tempelstraat (waar de
honden niet mogen komen) een plek met
picknicktafels en misschien een speeltuin
met natuurlijk spelen. Mochten jullie lezers dit een goed idee vinden, kijk dan
op coehoorn.overasselt.info van ‘Heumen praat mee’. Klik op het duimpje om
dit idee te ‘liken’ (hiervoor wel even inloggen). Mocht dit allemaal doorgaan, dan
willen we een werkgroep starten. Mocht
je interesse hebben om mee te helpen of
heb je andere ideeën, stuur een bericht
naar Theo den Hollander.
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-DOOR ALEX KOPS-

BOERENPROTESTEN:
VAN DEN HAAG NAAR OVERASSELT
Oktober 2019 zullen we ons herinneren
als de maand van de boerenprotesten:
twee keer stond het Malieveld in Den
Haag vol met duizenden boeren en hun
trekkers. Hun belangrijkste boodschap:
no farmers, no food. Het was een combinatie van boosheid en zorgen over hun
toekomst. Terecht of onterecht?
Een goed moment om samen met twee
Overasseltse melkveehouders terug te
blikken én vooruit te kijken: Niek Gerrits en
Nicole van de Pas, samen goed voor bijna
200 koeien. De 23-jarige Niek is onlangs in
de maatschap van zijn vader aan de slag
gegaan. Ook hij was bij het eerste protest
in Den Haag aanwezig. “Of het nu gaat
over stikstofnormen, fosfaatrechten of de
mestboekhouding – de regels veranderen
continu,” vertelt hij. De stikstofdiscussie en
de onzekerheid voor de agrarische sector
waren de spreekwoordelijke druppel om in
actie te komen. “De saamhorigheid onder
de boeren op het Malieveld was enorm. Dát
hebben we alvast bereikt.”
Zijn al die regels dan nergens goed voor?
“Mensen hebben geen idee aan hoeveel eisen en normen de boeren moeten voldoen
om normaal hun werk uit te kunnen oefenen,” vult Nicole aan. “En natuurlijk: dat we
van de overheid minder antibiotica moeten
gebruiken en vooral goed met de dieren
moeten omgaan, is logisch. Dat doen we
ook, graag zelfs.” De regeldruk is echter
compleet doorgeslagen, zo vinden beide
melkveehouders.
Boerenverstand
En nu houdt de stikstofcrisis het land in zijn
greep. Als gevolg daarvan heeft de woningbouw een enorme deuk opgelopen. Iedereen moet bijdragen aan een oplossing,
zeggen de beleidsmakers in Den Haag en
in de provincie: een lagere stikstofuitstoot.
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De beide Overasseltenaren vinden het oneerlijk dat de politiek haar pijlen heeft gericht op de landbouw, maar niet op de industrie – en dat terwijl de boeren hun uitstoot al
enorm hebben teruggebracht. “Die uitstoot
wordt tot ver achter de komma berekend,”
verzucht Nicole, “maar in de industrie doet
stikstof er pas toe als er meer dan 10.000
kilo wordt uitgestoten. Dat is vrijwel net zo
veel als de uitstoot van alle acht Overasseltse melkveehouders tezamen. Wij worden daarop afgerekend, maar de industrie
niet. De boeren voelen zich machteloos.”
Moet de uitstoot dan niet verder omlaag?
“Stikstof is van alle tijden,” legt Nicole uit.
“Neem de Hatertse Vennen: vroeger werd
daar de bovenste, stikstofrijke grondlaag
afgeplagd. Die grond werd vervolgens als
bemesting op het land gebruikt. Opgelost.
Een kwestie van boerenverstand.”
Lang vervlogen tijden
Niek en Nicole zijn dan ook kritisch op de
politici in Den Haag en in de provincie, en
zeker als het gaat over het inkrimpen van de
veestapel. Volgens hen weten de meesten
niet waar zij het over hebben. “Vanaf de jaren ’70 moesten boerenbedrijven, vaak mét
subsidie, juist steeds groter en groter worden,” zegt Nicole. “Er moest immers vol-

doende eten worden geproduceerd vanuit
de gedachte na de Tweede Wereldoorlog:
nooit meer honger. Ook goedkoper eten,
omdat mensen meer geld wilden overhouden voor spullen en luxe. En nu moet alles
steeds kleiner en minder.”
Agrarisch museum De Lage Hof, waar oude
landbouwwerktuigen en gereedschappen
worden tentoongesteld, herinnert ons aan
lang vervlogen tijden – toen Overasselt nog
een volledig agrarisch dorp was en boerenbedrijven veel kleinschaliger waren. Gekscherend, maar met een serieuze ondertoon zegt Nicole: “Het lijkt wel of de boeren
terug in de tijd moeten, naar 1900. Terug
naar paard en wagen, en elke boer een
stuk of vijf koeien of varkens. Ondertussen
mogen de burger en het Haagse pluche de
aardbol met hun ‘luxe’ vervuilen.”

ten? “Het is en blijft mooi werk, en dat wil
ik graag voortzetten,” zegt hij enthousiast.
Hij glimlacht als hij over zijn koeien spreekt:
“Ze zijn heel aaibaar.” Niek kent ze allemaal. Bijna allemaal, althans. “Want de koe
die ik niet ken, gaat lekker haar eigen gang
en produceert de beste melk.” Zijn Overasseltse weidemelk mag zelfs het predicaat
PlanetProof dragen.
Zal de boer uiteindelijk helemaal uit het
‘agrarische’ Overasselt verdwijnen? Niek:
“Ik ben niet weg te krijgen!” Aan hem, jong
en vastberaden als hij is, zal het alleszins
niet liggen.

De toekomst
De vraag is nu: wat beweegt de jonge Niek
om zich, ondanks alles, dan tóch volledig
op het vak van melkveehouder te stor-

-DOOR LOES KROMHOUT-

EXPOSITIE IN HET VERENIGINGSGEBOUW

Iedere drie maanden vind je in het Verenigingsgebouw een nieuwe expositie. Exposities van amateurkunstenaars en soms ook van professionele kunstenaars. Het doel van
deze exposities is om kunstenaars en hobbyisten in de gelegenheid te stellen om hun
werk aan iedereen te laten zien en mogelijk te verkopen. Daarnaast heeft het als doel
het Verenigingsgebouw aan te kleden, te verfraaien met de diverse werken aan de
wand. Maar niet alleen aan de wanden wordt geëxposeerd. Er zijn ook vitrinekasten
waarin werken worden getoond. Denk hierbij aan keramiek, beeldhouwwerk, sieraden,
verzamelingen of anderszins. Ook deze werken zijn vaak te koop. Soms worden exposities officieel geopend. En reclame voor een expositie wordt gemaakt met bekendmakingen in verschillende kranten. Op de website van het Verenigingsgebouw vind je de
agenda met alle geplande exposities. De lopende expositie wordt geïllustreerd met verschillende foto’s. Kortom: de exposities in het Verenigingsgebouw in Overasselt hebben
altijd veel belangstelling, wat ook blijkt uit de enthousiaste reacties! Mocht je je eigen
creaties willen laten zien aan een breed publiek, dan is dat mogelijk. Wanneer je hierin geïnteresseerd bent of vragen hebt, kun je contact opnemen met Loes Kromhout:
06-47778585

9

-DOOR NICO AALDERING-

KREADISK: MUZIEK IN OVERASSELT
Op 4 en 5 december 1944 trad Josephine Baker twee maal op in Café
van Lin, zij was misschien de eerste
in een lange traditie van muzikale
grootheden die in Overasselt optraden.
Een tijdje geleden keek ik in oude uitgaven van muziekkrant OOR en zag bij
de rubriek ‘Erop uit’ regelmatig ‘Overasselt’ staan. Bijvoorbeeld op 27 juni
1976 Cuby & the Blizzards en 17 mei
1981 Bodine. Verder zoeken bracht me
bij vreemde groepen zoals Die Puhdys,
een rockband uit Oost- Duitsland en The
Fabulous Poodles, een new wave band
uit Engeland. Deze laatste band was een
tijdje de favoriete band van de beroemde Engelse diskjockey John Peel. De
concerten werden georganiseerd door
jongerengroep Kreadisk. Olaf van Dam,
Hennie van Lin en Flip Stoltenborgh deden de boekingen. Met hulp van Henk
van Lin, Flip en Hennie kwamen we tot
een lijst van groepen die in het oude en
het nieuwe Verenigingsgebouw in de jaren 70 en 80 optraden.
In het oude Verenigingsgebouw was de
eerste band niemand minder dan Focus. Ze waren geboekt net voordat ze
(inter)nationaal doorbraken met ‘House
of the King’ en ‘Hocus Pocus’. Jan Akkerman kwam zwaar stoned en veel te
laat aan. Ook BZN trad op, toen nog
een echte rockband, dus voordat men

met ‘Mon Amour’ een hit had. Hank the
Knife and the Jets, Long Tall Ernie and
the Shakers en Dave Berry, ja, die van
‘This Strange Effect’. Volgens Henk van
Lin woonde Dave in die tijd bij een vriendinnetje in Arnhem en wilde wel wat bijverdienen. Frank Boeyen met band trad
op (en Alfons Sanders was erbij!), Normaal, Golden Earring, Skik (Op Fietse)
en American Gypsy met hits als ‘Angel
Eyes’ en ‘Lady Elenor’. De groep die
het hoogste aantal betalende bezoekers
ooit opleverde was Vitesse, volgens Flip
1150. Van brandvoorschriften had men
nog nooit gehoord. Natuurlijk Herman
Brood & His Wild Romance, Brood werd
in de jaren 90 nog eens geboekt maar
gaf een aantal dagen voor het optreden
aan ‘geen zin’ te hebben of zoiets. In het
contract van Earth & Fire stond dat het
podium een bepaalde afmeting diende te hebben. Toen Jerney het podium
controleerde bleek dat het niet de afgesproken omvang had en weigerde ze
op te treden. De organisatie wist dat het
podium te klein was maar dacht; ‘Ach
als ze er eenmaal zijn treden ze toch
wel op’. Hals over kop werden appelkistjes van Wagenberg aangevoerd net zo
lang tot het podium de vereiste afmeting
had. Saillant detail is dat Jerney nogal
bijziend scheen te zijn: zonder bril had
ze geen idee van de omvang van het
podium, ze trad op zonder bril…

‘Hals over kop werden appelkistjes van Wagenberg aangevoerd net zo lang tot het podium de vereiste afmeting had.’
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We zijn nog lang niet klaar, Toontje Lager, Doe Maar, The Nits (In the Dutch
Mountains), Spargo (You and Me), Diesel, Peter en de Rockets, Bintangs (Ridin’ on the L&N), Gruppo Sportivo (Hey
Girl), Spooky & Sue,(Swingin’ on a Star)
en Big Fat John Russel, de Surinaamse Elvis. Maar ook de Houseband, Polle
Eduart (Ik wil jou) en Livin’ Blues (Wang
Dang Doodle). Over de Swinging Soul
Machine, S’pooky’s day off’ was de begintune van Kreadisk, wordt nog getwijfeld. Kayak, een van mijn favoriete Nederlandse bands met pracht nummers
als Mammouth en vooral Lyrics, wat
had ik die graag gezien! De Dizzy Mans
Band was een beetje de ‘huisband’ van
Kreadisk, ze traden graag op in Overasselt, minstens vijf keer, vooral tijdens
kerst en oud en nieuw, het was altijd een
groot feest. Ik zie het voor me de zaal:
‘The Opera, the opera, the opera…..’. Ik
dacht het lijstje redelijk compleet te hebben, maar Hennie van Lin wist zeker dat
Massada ook heeft opgetreden tijdens
Paaspop, een dag waarop drie bands
optraden in het oude Verenigingsgebouw. Hennie vertelde dat de bezoekers
op vertoon van het kaartje bij de Cafetaria een frietje of croquet konden bestellen. Helaas hebben we geen foto’s
kunnen bemachtigen van de optredens,
mocht iemand deze nog hebben of ontbreken er nog groepen, dan hoor ik dat
graag, stuur een mail naar nicoaaldering@gmail.com. Misschien kunnen we
foto’s in volgende editie plaatsen.
Naast deze optredens werden er in de
jaren 70 vanuit het Verenigingsgebouw
diverse radioprogramma’s uitgezonden
of opgenomen. Maar daarover de volgende keer meer.
11

-DOOR NIEK EGTBERTS-

MUZIEKSCHOOL OVERASSELT
Zonder anderen tekort te doen kan men
stellen dat de Overasseltse muziekwereld er zonder Betty Bartels en Wim Romeijn anders uit zou hebben gezien.
Al sinds 1984 wonen zij in ons dorp, vooral
omdat de huizenprijzen in Nijmegen destijds te hoog waren voor een modaal beginnend gezin. (Eigenlijk is er in al die jaren
niet zoveel veranderd op dit gebied). Wim is
in 1961 geboren in Koog a/d Zaan en vlak
daarna verhuisd naar Veldhoven. Betty is in
1960 geboren in Vierlingsbeek. Beiden zijn
na de middelbare school verder gegaan op
het conservatorium, Betty in Arnhem (klarinet, koor en orkestdirectie) en recentelijk
behaalde ze haar bachelor Docent Muziek
in Zwolle. Wim studeerde in Groningen klarinet en deed zijn master in Tilburg. Betty
is momenteel muziekdocente in Wychen en
Wim speelt in de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht. In Overasselt hebben zij drie
dochters gekregen waar zij ontzettend trots
op zijn. Buiten de muziek om hebben zij ook
hobby’s, Betty noemt haar naaimachine en
Wim is gek op wielrennen, zelf, wel te verstaan. In al die jaren heeft de muziekvereniging KNA een grote rol in hun leven in
Overasselt gespeeld. Als je in de geschiedenis van de KNA kijkt, hetgeen tegenwoordig op internet heel eenvoudig is, zie je dat
zij vanaf de jaren tachtig een prominente rol
gespeeld hebben. Op de vraag: “Waarom is
Overasselt zo’n fijn dorp?” wijzen Wim en
Betty op het grote aantal verenigingen dat
hier haar activiteiten ontplooit. Er zijn veel
mogelijkheden om mee te doen. Je kunt hier
zo actief zijn als je zelf wilt, maar als je daar
niet voor kiest mag je ook anoniem door het
leven gaan. Overasselt is een tolerant dorp.
De vereniging KNA is sinds een aantal jaren opgedeeld in twee takken, namelijk de
Bigband 6611 voor de koperblazers en het
klarinetensemble voor de houtblazers. Betty
en Wim zijn vooral bij de laatste tak actief.
Sinds 2012 bestaat “ Mooi van hout” dat
inmiddels zijn vaste plaats in het dorp heeft
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gekregen. Tal van onderzoeken laten zien dat
muziek een positieve invloed heeft op de werking van je brein en invloed heeft op je gedrag. Dat is een van de redenen dat Wim en
Betty teleurgesteld zijn in de overheid, met
name de gemeentes (niet alleen de onze!) die
in de loop der jaren de ondersteuning van het
muziekonderwijs volledig hebben wegbezuinigd waardoor de muziekscholen zijn verdwenen. Zij zien het als hun missie om de jeugd
kennis te laten maken met muziek, ze zijn met
16 jeugdleden op de goede weg! En hopen
om op die manier muziek voor een bredere
kring haalbaar en betaalbaar te maken. Gelukkig bestaat sinds 2017 het door de gemeente betaalde project “ Muziek in de klas”
waarin de kinderen van de basisschool kennis
kunnen maken met muziek, en in aanraking
komen met verschillende blaasinstrumenten.
Wim en Betty hebben een duidelijk doel voor
ogen: muziekles voor alle kinderen. Er is voor
ouders niets mooier dan samen met de kinderen muziek te maken, dat geldt trouwens ook
voor grootouders en kleinkinderen. Verder
staat als stip op de horizon: een groot klarinet
ensemble. Want ook voor de sociale samenhang in een dorp als Overasselt is muziek een
belangrijk hulpmiddel. En tot slot: door muziek
te maken train je niet alleen je creativiteit, motoriek en samenwerkingsskills, maar ook je
geduld. Muziek is iets voor de lange termijn:
je moet er inspanningen voor doen, er in investeren en sparen. De uitbetaling komt later,
met rente, terug.

Foto: Bart Nijs

-DOOR PETER MAK (SECRETARIS ST. MTB-ROUTENETWERK RIJK VAN NIJMEGEN)-

HET NIEUWE MOUNTAINBIKE PARADIJS?
Na ruim twee en een
half jaar voorbereiding en onderhandeling met terreinbeheerders werd in
augustus van 2019
eindelijk de spade
in de grond gestoken. In het bos De
But, achter het Afrika-museum,
werd
gestart met de bouw
van een ‘new school’
route voor mountainbikers in onze
regio. Inmiddels vordert ook het werk op
de Wolfsberg met
vele single tracks en
is Westermeerwijk,
grenzend aan Nijmegen, aan de beurt.
Sinds tientallen jaren
kent het Rijk van Nijmegen de groene en
rode ‘old school’ route, samen goed voor
42 km. Deze lopen
echter over wandelpaden, wat door de
recreatiedruk in de
weekenden tot overlast tussen recreanten
kan leiden. De nieuwe
routes zullen grotendeels uit slingerende
paadjes bestaan die
vrij liggen van andere paden. Recreanten
worden hierdoor beter
van elkaar gescheiden. De bouw van de
nieuwe routes wordt
gecoördineerd door
de speciaal daartoe

opgerichte Stichting
MTB -Routenetwerk
Rijk van Nijmegen,
die nauw samenwerkt met de terreineigenaren zoals
Staatsbosbeheer en
gemeente Heumen.
Vier fietsclubs uit de

Overasselt wordt er
regelmatig hulp geboden door mensen
die straks graag een
rondje willen rijden.
En dat is hard nodig,
want de aanleg van
een goede mountainbike route vraagt veel

regio hebben zich in
de stichting verenigd.
De routes worden
voor het grootste deel
door vrijwilligers van
de stichting gebouwd,
met schop, zaag en
hark waarbij cultuurhistorische, ecologische en aardkundige
waarden worden gerespecteerd. Er wordt
geen enkele boom
omgezaagd. Via de
website en op de Facebook pagina van
de stichting hebben
zich intussen honderden
vrijwilligers
aangemeld om mee
te helpen. Ook uit

aandacht: de afwatering is belangrijk, zodat het na een paar
regenbuien geen grote modderboel wordt.
Daarnaast speelt veiligheid een grote rol:
uitstekende
takken
en stronken moeten
verwijderd
worden.
De stichting hoopt in
het voorjaar van 2020
de eerste lussen van
het nieuwe routenetwerk vrij te kunnen
geven. Daarna zal
zo snel mogelijk gestart worden met de
aanleg van nog twee
lussen (Mook en Heumens-oord), mits er

peter.mak@mtb-rijkvannijmegen.nl

een overeenkomst is
met de derde terreinbeheerder, Natuurmonumenten. De routes
zijn al afgestemd en
goedgekeurd, voor de
voorwaarden moeten
nog wat puntjes op de
‘i‘ worden gezet. De
stichting kan altijd vrijwilligers gebruiken,
elk uurtje dat iemand
in de route steekt, is
meegenomen.
Opgeven kan via Facebook: MTB route Rijk
van Nijmegen Vrijwilligersgroep. Mensen
zonder
Facebook
kunnen zich melden
via de e-mail: info@
mtb-rijkvannijmegen.
nl. Ook op de website
van de stichting zijn
de bouw en de activiteiten dagelijks te
volgen: www.mtb-rijkvannijmegen.nl. Peter
Mak: Secretaris St.
MTB -Routenetwerk
Rijk van Nijmegen
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-REPAIRTEAM OVERASSELT-

DUURZAAMHEID IS EEN INSTELLING
De komende 10 jaar zullen we gaan zien
dat duurzaamheid een centraal thema
in onze leven gaat worden. Dan gaat
het niet alleen over de energie-transitie of het hergebruik van grondstoffen
of over het voorkómen van verspilling.
Het is de uitdaging om ook je eigen gedrag te verduurzamen. Klinkt wat vaag.
Want, áls je je leven al zou willen verduurzamen: hoe doe je dat? Dat is een

vraag die wij van het Repaircafé Overasselt niet voor u gaan beantwoorden.
Dat moet iedereen maar zelf uitzoeken.
We stellen wél vast dat er veel óvergeproduceerd wordt. En dat daarmee onze afvalbergen hard groeien. Jammer, toch?
Wij denken dat je aan een duurzame samenleving kunt bijdragen door minder te
consumeren en door méér te delen met
elkaar. Én door meer dingen te (laten)
repareren, zodat ze lang mee kunnen. In
ons dorp draait het Repaircafé inmiddels
3 jaar. Langzaam zien we een groei van
het aantal klanten. En we zijn niet alleen:
in Nederland draaien inmiddels meer
dan 2000 Repaircafé ’s! In de taartdiagram kunt u zien dat we bijna 60% van
wat ons ter reparatie wordt aangeboden,
hebben kunnen repareren. Daar zijn we
best trots op. En we weten dat we hier
ook veel mensen blij mee hebben gemaakt. Wij zijn er iedere eerste vrijdagmiddag van de maand. Tussen 14.00 en
16.30 uur in het Verenigingsgebouw. En
we zetten graag met u een boom op over
duurzaamheid!

VRIJWILLIGER VOOR REPAIRCAFÉ GEZOCHT
We zoeken iemand die de klanten ontvangt, inschrijft en bijhoudt wat het resultaat is van de inspanningen van ons repairteam. Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand van 14.00
tot 17.00 uur in het verenigingsgebouw. Natuurlijk is het ook
prettig als je verstand van repareren hebt. Vooral van zaken
waar een stekker met snoer aan zitten. Maar dat is niet perse
noodzakelijk. Kom kijken of neem contact op met Wim. Groet
Wim, Teun, Koos, Piet, Marc, Gonnie en nog ’n Wim.
w.cousijn@kpnmail.nl
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-PERSBERICHT IK PAS 2020-

ZET JE
ALCOHOLGEBRUIK
OP PAUZE
ZET JE
ALCOHOLGEBRUIK
OP PAUZE
SCHRIJF JE IN OP IKPAS.NL START 30 DAGEN:
1 JANUARI, START 40 DAGEN: 26 FEBRUARI

Heb je onbewust een patroon ontwikkeld
waarbij je vrijwel dagelijks alcohol drinkt?
Wil je zien wat er gebeurt als je die gewoonte doorbreekt? Wil je fris aan de lente beginnen? Dan is IkPas iets voor jou!

IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je
drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster
van de keuze die je kunt maken om wel of niet
te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Maar dat zijn niet de enige effecten van meedoen met IkPas. Veel deelnemers ervaren ook
lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht. Klinkt goed toch? Dat is nog
niet alles, er zijn nog meer voordelen die je op
de website ikpas.nl kan bekijken. IkPas helpt je

bij je uitdaging. Je kunt bij IkPas terecht voor vragen, tips, artikelen, recepten, … alles om jouw
uitdaging te volbrengen! Daarnaast is een coach
als vraagbaak beschikbaar die advies kan geven
tijdens moeilijke momenten. De zorgverleners
aangesloten bij Gezondheidscentra Samen Gezond bevelen de actie van harte aan! We vragen
niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om
je alcoholgebruik even op pauze te zetten. Als
je niet meegedaan hebt aan ‘Dry January’ kies
dan voor ‘40 dagen zonder alcohol’ tijdens de
Vastentijd van 26 februari tot en met 5 april. Ga
de uitdaging aan en schrijf je in via www.ikpas.nl

-DOOR NIEK EGTBERTS-

INBURGEREN
Na jaren in Brabant te hebben gewoond, in een
klein dorpje is zo’n klein dorpje in Gelderland niet
zo heel veel anders, vooral omdat de Maas ons
bindt of je nu wilt of niet. Zo rond kijkend ga je gewoon letten op wat er anders is. Een voorbeeld: het
koninklijk huis is hier nadrukkelijk aanwezig in het
stratenplan. Wilhelmina, Beatrix en Willem Alexander zijn vernoemd, en worden verbonden met elkaar door de Boterbosstraat. Dat is raar maar zal
wel een reden hebben. Ik kom zelf uit Soestdijk,
daar waren ook allerlei exoten vertegenwoordigd,
Sophia, Anna Paulowna en Emma. Zelfs de mannen
Hendrik, Bernhard, Claus en zelfs een van Mecklenburg werden daar vernoemd. Ik ben blij dat ze
dat hier niet gedaan hebben, het bleken toch onbetrouwbare sujetten. Genoeg over de naamgeving,
het is weliswaar onnavolgbaar maar wel heel eigen.

Wat wel heel anders is hier, is het dorpsgevoel en wel
dat stukje dat duidt op rivaliteit tussen dorpen. Enkele
jaren heb ik hier al de pronkzitting meegemaakt en
daar waar men elders vooral humor heeft over de
buurdorpen, dat ze daar stommer zijn, arroganter of
armer of rijker, is dat hier volkomen afwezig. In het
begin dacht ik dat de andere carnavalsvereniging
daarvoor opgericht was, zodat je het binnen het dorp
kan houden, want je moet je toch ergens tegen afzetten, maar daar is weinig van te merken. Toch vertel
ik vol trots in mijn vorige woonplaats dat ze op carnavalsgebied hier van alles twee hebben, pronkzittingen, prinsen enzovoor. Iedereen vraagt waarom,
maar dat is mij een raadsel en ik zeg dan dat het door
de geschiedenis komt, net als dat ze hier wel een
Irenestraat hebben en in Reek niet.
Zo is iedereen tevreden.
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-DOOR FRANK VAN DEN DOOL-

AMAZONE
Wat klinkt dat mooi. Nee,
ik heb het niet over de
rivier in het regenwoud
van Brazilië, maar over
een dame te paard. Een
paard heeft een hoofdstel, want een paard
heeft geen kop, maar
een hoofd, ook heeft het
geen poten maar benen
en ook dat klinkt mooi.
Tja, een paard is dan
ook een edel dier. Maar
dat mooi en edel ook
een schaduwzijde heeft
is me wel duidelijk geworden. Met gepaste bescheidenheid vroeg ik of
de dame toch maar liever over het karrenspoor
wilde draven in plaats
van op het fietspad en
het wandelpad. De paden hadden flink te lijden
gehad onder de hoefslag
van het dier. Vanuit de
hoogte keek ze op me
neer: “Ach meneer, is

dit nu werkelijk zó erg!”
Op hetzelfde moment
ging de paardenstaart
omhoog en werden enkele grote bruine paardenmoppen naar buiten
geschoven en op het

gaf het paard de sporen
en reed weg. Deze uitdrukking wordt meestal
gebruikt door mensen
die niet veel met God
ophebben maar wèl met
zichzelf. Paarden, we

fietspad gedropt. “Zo
dat gaat lekker” sprak
ik “gaat u die nu meenemen?” “Ja bekijk het
effe, ieder voor zich en
god voor ons allen”, ze

komen ze vaak tegen in
ons dorp. Hondenpoep.
Er wordt veel over geklaagd. Maar wat te denken van paardenstront?
Ondanks kritiek zie ik

óók hondenbezitters die
de drollen opscheppen.
Paardenliefhebbers gaan
kennelijk vrijuit. In hondenstront ziektekiemen?
Paardenstront kan de
ziekte tetanus veroorzaken. Een oplossing?
Een schep en een plastic zak, net als bij een
hond. Een paard mag
gerust edel genoemd
worden. Ik hoop dat ik
niemand voor zijn of
haar hoofd stoot, maar
laten de berijders zich
dan ook edel gedragen,
want: “Stront is stront!
Of het nu van een paard
komt of van een hond.”
De ruiter heeft het moeilijk, dus laat ons over de
paardenpis niet zeiken.
Hoewel….? Wildplassen
door een paard, moet
de politie daar niet naar
kijken?

SHOOT OUT VOOR PASTORS
Het Gilde van Overasselt heeft zijn eerste verjaardag
na de heroprichting zeer toepasselijk gevierd op de
dag van Sint Antonius Abt op 19 januari. Wederom
kan een succes worden bijgeschreven aan de lange lijst van gezellige evenementen waarbij het gilde
de spil was. Er werd onder anderen een schietwedstrijd gehouden voor dames. José Poelen legde de
lat meteen heel hoog door het eerste schot midden
in de roos te plaatsen. De strijd was van het begin tot
het eind spannend maar uiteindelijk kwam Mies de
Wild als winnaar uit de bus. De wedstrijd werd afgesloten door een shoot out tussen de huidige pastoor
Yves en voormalig pastoor Aloys van Overasselt. Of
het door de opleiding in Groesbeek kwam is niet bekend maar Alois won overtuigend. Hiermee werd het
formele gedeelte dat begon in de kerk, afgesloten.
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Maria
Mies

ST. CAECILIAKOOR
ZOEKT NIEUWE KOORLEDEN

Repetitie : elke donderdag van 20.00
tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw. Ongeveer om de 14 dagen zingen we om 11.00 uur in de kerk.

We zingen onder leiding van onze dirigent Fred Weijers met veel plezier
een klassiek en kerkelijk repertoire en
vormen een gezellige groep mensen
in de leeftijdscategorie 48-85 jaar,
maar uiteraard is iedereen van elke
leeftijd en achtergrond welkom om
eens met ons mee te zingen. Vooral
de groep sopranen en bassen kunnen wat extra steun gebruiken.Heb je
interesse?, neem dan contact op met:
Ine Wijnakker-Arts, Oude Kleefsebaan 11, Overasselt tel. 024-6221994
of 06-13232473.

DORPSKRANT OVERASSELT NIET ONTVANGEN?
STUUR EEN MAIL NAAR:
BEZORGINGDORPSKRANT@OVERASSELT.INFO
OF BEL
024-6222110, LÈNE CREEMERS

Grafisch ontwerp & communicatie
Stefan Theunissen

06 12 27 27 05

info@beeldstaal.eu

www.beeldstaal.eu
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-DOOR JOS SWINKELS-

TROTS OP OVERASSELT
Onderstaand bericht werd door Hennie van Lin sr. In 2013
naar de pers gestuurd. Hetzelfde bericht zou ook vandaag
geschreven kunnen zijn. Want ook in december 2019 was
Overasselt door vrijwilligers van S.O.P. weer rijk versierd
met kerstbomen. En ook nu, 6 jaar na het bericht van Hennie, stellen wij vast dat er niets is vernield. Daar mag héél
Overasselt trots op zijn. Inmiddels is ook een deel van de
Kasteelsestraat in de kertbomen-route opgenomen. Ook
hier waren aanwonenden bereid mee te werken aan de
sfeerverlichting.
‘S.O.P. is trots op Overasselt
S.O.P. ( Stichting Overasselt Promotion) bedankt alle inwoners van Overasselt. 4 Weken lang is de Hoogstraat in
het dorp opgesierd door zo’n 60 kerstbomen. Deze worden
geplaatst door vrijwilligers en voorzien van ca. 1.000 lampen. Dit levert elk jaar weer een prachtig straatbeeld op,
waar ook mensen van buiten het dorp graag naar kijken. In
een tijd waarin het nieuws vooral gaat over vernielingen en
agressie is het goed te kunnen melden dat in Overasselt
alle kerstbomen zijn blijven staan en er niet een lampje is
losgedraaid of stukgemaakt. Met dit positieve nieuws kan
Overasselt gerust het nieuwe jaar in. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.overasseltpromotions.nl
Namens Stichting Overasselt Promotions,
Hennie van Lin sr. ‘
S.O.P. heeft hulp nodig
Afgelopen jaren zijn 3 vrijwilligers zeer druk geweest met
het organiseren, opbouwen en afbreken van de kerstbomen. Echter 2 personen hebben te kennen gegeven, om
gezondheidsredenen, de werkzaamheden niet meer te
kunnen verrichten. Dit heeft het S.O.P bestuur doen besluiten om een andere aanpak te kiezen. Wij zouden graag
een groep van 8 tot 10 vrijwilligers willen samenstellen. De
bedoeling is dat deze club jaarlijks de eerste zaterdag na 5
december deze versiering opbouwt. En de eerste zaterdag
na 4 januari versiering weer afbreekt. We schatten in dat
de opbouw met 8 personen 3-4 uur duurt. Voor de afbouw
schatten we hetzelfde aantal uren in. Deze dag wordt dan
natuurlijk afgesloten met een nieuwjaars borrel.
Wilt u ook meehelpen om ons dorp verlicht op de kaart te
zetten, meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij S.O.P.. U
kunt contact opnemen met Jos Swinkels, 06 16071254
Namens Stichting Overasselt Promotions,
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-WERKGROEP WOORD & BEELD-

NIEUWS

Sinds kort is in de bibliotheek in Overasselt een serie boeken over Overasselt
en/of geschreven door Overasseltse inwoners te vinden. De boekwerken zullen
op een aparte plank onder “Regionale
collectie” te vinden zijn. De boeken zijn
ter inzage voor alle belangstellenden en
te leen voor leden van de OBGZ.
Wat is er zoal te vinden?
* Een uitgave rondom het eeuwfeest van
Sint Antonius abt
* Tekstboeken van de dorpsopera’s “Als
de rogge rijpt” en “Utopia”
* “Nou of nooit” geschreven door Koos
van Casteren.
* Dichtbundels van Annie Jacobs-Bisschops
Overasseltse geschiedenis dus.
Om de collectie uit te breiden vragen we
aan alle lezers van de Dorpskrant hun
boekenkast eens te inspecteren. Heeft
u boeken over Overasselt of geschreven door een Overasseltenaar èn wilt
u deze delen met de Overasseltse gemeenschap, neem dan contact op met
woordenbeelderfgoedheumen@gmail.
com Wij komen de boeken graag bij u
ophalen.
De werkgroep Woord en Beeld van Erfgoedplatform gemeente Heumen stelt
zich ten doel herinneringen en beelden
uit het verleden levend en boeiend te
houden voor de huidige en volgende generaties.
Meer informatie vindt u op de website
van Erfgoedplatform Heumen:
https://www.erfgoedheumen.nl/
Wilt u een bijdrage leveren aan het werk
van onze werkgroep of heeft u interessante verhalen te vertellen over de geschiedenis van Overasselt, aarzel niet om
contact te leggen:
woordenbeelderfgoedheumen@gmail.
com
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TAAKSTRAF GEËIST VOOR SALIX
De officier van justitie Piet Déjeuner heeft een taakstraf van 40 uur geëist tegen de heer Salix voor
het verspreiden van leugens en grove misbruik van
de goede trouw van het blad dezer. De rechter mr.
Annie Beatum ging daar gedeeltelijk in mee. De
rechter oordeelde dat er twee vliegen in één klap
konden worden geslagen. Het blijkt namelijk dat er,
in relatie tot vergelijkbare plaatsen, heel veel foute
postbestellingen plaats vinden in Overasselt. Onderzoek van de universiteit van Harderwijk heeft
uitgewezen dat het toepassen van toevoegingen
aan huisnummers evenredig bijdraagt aan het aantal foute postbestellingen. Dit fenomeen komt met
name in rurale gebieden voor. Hypothese is dat men
in grote steden wel gewend is aan flatgebouwen en
bijkomende toevoegingen als driehoog-achter en
dergelijke. In plattelandsgemeenten komt het aantal
toevoegingen in absolute zin weinig voor maar daar
waar het voorkomt leidt dit steevast tot een dramatische verhoging van foute postbestellingen met alle
gevolgen van dien. De rechter oordeelt dat de heer
Salix iets goed kan maken voor de gemeenschap.
Hij moet een oplossing voor de nummerbordjes
problematiek bieden door alle lettertoevoegingen
te vervangen met een cijfermatige oplossing namelijk door 100 op te tellen voor toevoeging a en
200 voor toevoeging b. Woont u op bijvoorbeeld 3a
dan zult u omgenummerd worden naar 103, woont
u echter op 3b dan zal dit 203 worden en zo voort.
De nummerbordjes zijn reeds in bestelling maar lopen enige vertraging op doordat de bordjesfabriek
eerst tot de oren toe bezet is met de productie van
verkeersborden als gevolg van de aanpassing voor
de maximumsnelheid. Verwacht wordt dat de heer
Salix in maart een start zal maken met de omnummering. Naast het plaatsen van nieuwe bordjes zal
de heer Salix de betreffende adressen voorzien
van de nodige verhuiskaarten om uw relaties op
de hoogte te kunnen stellen van deze verhuisloze
adreswijziging.

De nummers

-DOOR THEO DINNISSEN-

MIEN ÈIGE TAOL
Overaasuls is mien taoltje
waor ik grôts op goi
Ut klinkt toch heel wa bèèter,
dan dè uut Ballegoy
Of motte dè van die Heumense heurre
Dè’s toch om oe stiekum te bescheure
En dan ut taoltje van die Nèèraaselse kliek
Die kenne nie ins zègge: unnen diek
Nee die praote van unnen dijk
Van Vad en Moed en ok nog slijk.
Nee, ons taoltje daor is niks mee an de hand.
As ge goed luustert, klinkt ut zelfs charmant.
Mar ègeluk is ut nie goed as ge zo dinkt
Want dan gaode mèène dèt oew èige stront
nie stinkt.
En dèt weete we wel bèèter, zulle we mar
zègge
Dè hoef ik verder nie uut te lègge
Mar ieder die zien dialect durft te sprèèke in ut
openbaor
En al viende alle àànder dè misschien raor
Is vur mien inne echte parmantige vrouw of
vent
Umdèt ie zien geboortetaol nie verloochent,
en nog kent.
Ge blieft toch inne boer as ge âânders durft te
zien
Mar dè gèft niks, motte mar dinke, dè duut gin
pien
Want ik wil mi iedereen wèdde
Gek worre kunde nie zo,
daor motte anleg vur hebbe.
Theo Dinnissen
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