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COLOFON
REDACTIE:
Fons Gerrits, Lène Creemers, Ju-
dith van Beukering, Niek Egtberts, 
Anke Hermsen en Wim Cousijn

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, drukker van de regio

WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is via 
internet en email gratis beschik-
baar. 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 voor 
19 maart naar:

redactie@overasselt.info

We behouden ons het recht voor 
de ingezonden artikelen in te 
korten.

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 ta-
rieven informeert u via:

redactie@overasselt.info

NIET ONTVANGEN?
Heeft u de Dorpskrant niet ont-
vangen? Bel naar:

024-6222110

VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in 
de week van 23 april op de mat. 

EEN NIEUWE JAARGANG, 
EEN VERTROUWD GELUID DOOR: FONS GERRITS

Voor je ligt het eerste nummer van de vijfde jaargang van de 
Dorpskrant. In januari 2017 zijn we begonnen met een beschei-
den exemplaar van acht kantjes, met het idee om snel over te 
gaan naar digitaal om de drukkosten te drukken. Ondertussen 
ligt alweer het vijfentwintigste exemplaar voor je, niet van acht 
maar van vierentwintig pagina’s! Dat de papieren Dorpskrant 
intussen zijn plaats in het dorpsleven heeft veroverd blijkt uit het 
feit dat we dit jaar weer op je financiële steun mochten rekenen. 
We hebben weer allerhande artikelen verzameld, serieus, sati-
risch, historisch of actueel, als het maar betrekking heeft op het 
dorp. Zo zijn we nieuwsgierig geworden of de eerste lockdown 
effect gehad heeft op de geboortecijfers in het dorp. Niek heeft 
geregistreerd dat het toch wel erg druk is rond Sint Walrick. We 
kijken vooruit naar de aankomende verkiezingen. Theo Dinnissen 
deelt zijn jeugdherinneringen aan de winkelbel en Judith is weer 
het museum ingedoken om een bijzonder stuk onder de aan-
dacht te brengen. Anke ging eens kijken bij de veldschuur aan 
de dijk om daar het naadje van de kous van te vinden en ik heb 
een “deep dive” gedaan in de Overasseltse champignonteelt. En 
dat is nog maar een greep van de inhoud.

Mocht je ook een bijdrage willen leveren of wil je onze razende 
reporters op pad sturen om de onderste steen ergens van boven 
te krijgen? Stuur een mail naar onze redactie. Het is meer dan 
welkom!

UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL
De oplossing van de puzzel in de kersteditie van de Dorpskrant is: 

LEZEN GEZELLIG OM TE DOEN.

We hebben heel veel goede inzen-
dingen ontvangen. We hebben Franz 
Grienberger bereid gevonden om, als 
onafhankelijk persoon, uit de goede 
inzendingen een winnaar te trekken. 

“Ik zal het eerlijk doen 
en niet kijken bij het 
trekken,” zei Franz en 
zo geschiedde en …… 
de winnaar is: Tom 
Roelofs. Tom proficiat, 
namens de redactie van 
de Dorpskrant.
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DOOR: JAN THIJSSEN UIT UDEN

DE THUNDERSTREAK

DE GLOSTER METEOR

Hartelijk dank voor uw reactie, waarin u uw herinnering deelt aan het vliegtuigongeval. En 
wat leuk dat u als oud-bewoner onze Dorpskrant leest en vanuit Uden nog het Overasseltse 
nieuws volgt!

Wij hebben navraag gedaan bij Henk van Lin, die in de loop der jaren toch wel een expert 
is geworden in de Nederlandse militaire geschiedenis. Over het type vliegtuig zegt hij dat in 
het genoemde artikel van De Gelderlander sprake is van een Thunderstreak. Wat in de krant 
staat hoeft natuurlijk niet altijd te kloppen. Echter, zowel in het dossier van Volkel als in het 
luchtvaartarchief van Herman Dekker staat bij 8 april 1957 locatie Overasselt  een ‘Republic 
F84F Thunderstreak’ vermeld (registratie P-217).

Ook Henk van Lin kan zich het vliegtuigongeval nog goed herinneren. Hij was die dag aan het 
spelen op de Koningin Julianastraat bij de familie Arts. Ze hoorden een ontzettende klap en 
zagen daarna een grote rookpluim. Henk herinnert zich niet meer of hij alleen of met de jon-
gens van Arts naar de plek van de crash is toegegaan. Maar toen hij er aankwam, was er al 
heel wat volk toegestroomd. Niet lang daarna kwam een militaire colonne uit Volkel met mare-
chaussee die de menigte gebood te vertrekken. Henk weet ook nog dat de omgekomen piloot 
onder een wit-oranje noodparachute lag. Deze werd op een gegeven moment weggetrokken 
en wat hij toen zag heeft grote indruk op hem gemaakt.

Als oud-inwoner van Overasselt wil ik toch nog even een klein aspect rechtzetten. Wim Theu-
nissen is een oud-klasgenoot van mij bij vele bekend onder de scheldnaam ‘den bok’. Ik kwam 
destijds met Theo Verheggen terugfietsen van zijn oom Sjef Wintjes (later geëmigreerd naar 
Canada). Die straaljager was geen Thunderstreak maar een Gloster Meteor. Theo zei tegen mij: 
“Jan daar gaan we naar toe.” In een tijd van minder dan 10 minuten had hij een kompas en nog 
andere instrumenten gedemonteerd en waren wij verdwenen voordat de militaire politie kwam. 
Dit alles even verteld zodat het verhaal compleet is.

Heb je aanvullingen op de dorpskrant? Is een correctie op zijn plaats? Ben je het faliekant oneens 
met wat er nu weer in de dorpskrant geschreven is?  De redactie van de dorpskrant wil graag een 
goede discussie in het dorp bevorderen. Stuur je REACTIE naar de REDACTIE.

REACTIE

REDACTIE

STUUR JE REACTIE 
NAAR DE REDACTIE 
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DE KRACHT VAN LOKAAL 

Samen sterk
Kopen, recreëren en verbinden in uw eigen omgeving: dat is de Kracht van Lokaal! Op initiatief 
van het Winkelcentrum in Malden, de Ondernemersvereniging Gemeente Heumen en in samen-
werking met de gemeente Heumen is deze campagne gestart. U bent deze blauwgele borden 
voor deze campagne in Overasselt vast al tegengekomen. Het is gericht op u als consument en 
de ondernemers binnen onze gemeente. Samen staan we sterk!

Lokaal kopen = Lokaal steunen
Juist in deze tijden is het belangrijk dat we zoveel mogelijk lokaal blijven kopen, ook als winkels 
gesloten zijn is er van alles mogelijk om toch te bestellen. Zo steunen we de ondernemers en 
helpen we ze deze coronacrisis door te komen, zodat we na corona ook nog alle faciliteiten en 
winkels in ons dorp hebben. Bovendien is lokaal kopen veel duurzamer dan bij de grote inter-
netgiganten. De lokale ondernemer weet meer van zijn of haar eigen product en helpt u graag 
met een fijne service en u heeft het dezelfde dag nog zonder vertragingen.

Lokale ondernemers sluiten aan
Steeds meer ondernemers sluiten zich aan bij deze campagne. Landwinkel Van Wagenberg uit 
Overasselt sloot zich onlangs aan bij De Kracht van Lokaal. Lokaal ondernemen en lokale organi-
saties steunen is ook één van hun speerpunten. Zij werken om die reden graag samen met an-
dere lokale ondernemers uit de regio. Zo liggen de appels en peren van de Landwinkel ook in de 
winkel bij Plus Visser in Malden. Wil je meer weten over De Kracht van Lokaal? Volg ons dan op 
Facebook of kijk op de site: www.dekrachtvanlokaalkopen.nl.

DOOR: MARIEKE SNIEDERDOOR: MARIEKE SNIEDER



5

SINT WALDRUK
Het is je vast al opgevallen dat het ont-zet-tend druk is rondom Sint Walrick. Heel veel be-
zoekers komen voor een wandelingetje in ons prachtig natuurgebied. En gelijk hebben ze, 
want het is er prachtig. Maar het levert wel de nodige parkeerdrukte op. Aan de nog maar 
net vernieuwde Hessenbergseweg zijn schitterende barrières gelegd om het verkeer in 
goede banen te leiden, maar de manier en de hoeveelheid van het parkeren aan de noord-
zijde van de Hessenbergse weg is toch nog oorzaak van veel ergernis. Heeft de gemeente 
plannen om hier iets aan te doen? We hebben het eens nagevraagd bij Peter Rutten, ver-
keers- civieltechnisch medewerker bij de gemeente. Zijn reactie:

Aan het begin van de Hessenbergseweg aan de noordzijde blokkeren momenteel parkeren-
de voertuigen het pas aangelegde rolstoelpad. In overleg met Staatsbosbeheer wordt dit 
gedeelte met boomstammen geblokkeerd, het gaat daarbij om ca. 20 meter berm. Hiermee 
wordt voorkomen dat de wandelroute wordt geblokkeerd en dat er nabij de kruising met de 
St. Walrickweg geen achteruitrijdende voertuigen meer zijn.
Verder is het momenteel uitzonderlijk druk in de bossen en hebben we goede hoop dat de 
hoge recreatiedruk op de bossen na de coronapandemie zal afnemen.

De foto’s spreken voor zich.

DOOR: NIEK EGTBERTS
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HET OVERASSELTS MYSTERIE
Na vijf succesvolle jaren van de Overasseltse 
Kwis hadden we besloten een tussenjaar te 
nemen om in 2020 het stokje weer op te pakken. 
Al snel kwam het coronavirus om de hoek kij-
ken, dat voor de Kwis prima uit kwam! Want wat 
kregen we door alle beperkingen zeeën van tijd. 
En die tijd konden we goed benutten om vragen 
te bedenken. Echter rond de zomer begonnen 
we ons af te vragen: kunnen wij in december wel 
een Kwis organiseren zoals wij het gewend zijn 
én een prijsuitreiking neerzetten met een volle 
zaal met mensen? Het antwoord was duidelijk 
nee. Maar wat dan? Alle activiteiten in ons dorp 
zijn dit jaar al vervallen en dan ook geen Kwis. Het 
brainstormen was begonnen om een activiteit te 
organiseren die met alle overheidsmaatregelen, 
coronaproof te spelen is. Zo is het Overasselts 
Mysterie ontstaan. Een gezelschapsspel dat in 
kleine groepen gespeeld kan worden, zonder PC 
of parate kennis. Een gezelschapsspel voor ieder-
een. Na vele online-vergaderingen kregen we het 
voor elkaar om een spel in elkaar te zetten, zoals 
we het in gedachte hadden. Daarna weer met 
flyers en social media het Mysterie promoten en 
afwachten of Overasselt hiervoor warm loopt.

En het is weer gelukt. 75 teams hebben zich aan-
gemeld en op 9 januari j.l. kwamen zij het Mys-
terie bij café-slijterij de Zon ophalen. De goede 
oplossingen stromen binnen en we zijn (ten tijde 
van het schrijven van dit verhaal) in afwachting 
wie met de hoofdprijs (1,2 meter Carpaccio) aan 
de haal gaat.

Namens de organisatie bedankt voor de deelname!

DOOR: BERNIE VAN DE GROES
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Thuiswerken in corona tijden  
 

Hoe is dat nou het thuiswerken in een corona lockdown? Vier leerlingen uit groep vijf ver-
tellen kort hun ervaringen hiermee. De lockdown zorgt soms voor hilarische momenten 
tijdens het videobellen. Achtergronden toevoegen tijdens het videobellen vinden we bij-
voorbeeld heel leuk, dan lijkt het net alsof we in de ruimte of op het strand zijn. We zijn 
het er wel allemaal over eens dat we liever op school werken.  

 

Door corona moeten we thuiswerken, want de scholen zijn dicht. Een paar dagen 
mag ik wel naar school, want mijn mama en papa moeten dan werken. Papa richt 
een vaccinatiestraat in. Ik hoop dat corona snel voorbij is. - Isa - 

 

Deze week hebben we voor het thuiswerken een planning gemaakt. Dat ging 
heel goed. Daar staat op ontbijten, beginnen met schoolwerk, videobellen, fruit-
pauze, schoolwerk afmaken en lunchpauze. - Ilvy - 

 

Deze week was er weer corona en quarantaine. Ik doe mijn huiswerk aan de ta-
fel. Ik videobel elke dag met de juf. Na het videobellen heb ik pauze. In de pauze 
speel ik op mijn Ipad. Het leukste vak vind ik topografie. Ik kan topografie ook 
heel goed. Mama speelt iedere dag juf. Ik vind thuiswerken best leuk. Als ik klaar 
ben met school, dan ga ik meestal met een vriendje spelen.  - Tycho -  

 

Het thuiswerken gaat goed. Ik ga elke dag naar google classroom op mijn com-
puter. Ik begin met rekenen en dan doe ik station zuid. Dan ga ik beeldbellen met 
de juffrouw. Maar op 
school is het toch veel 
leuker, omdat ik dan met 
de juffrouw en de hele 
klas ben. - Elle - 

 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen hebben een wens geschreven.  Dit is de wens van Rosalie uit groep 6. 

 

ZILVERBERG
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LUILEKKERLAND
Luilekkerland, het land van melk en honing 
is een sprookjesland vol overvloedig eten en 
drinken. In luilekkerland hoef je niet te werken, 
kan je de hele dag luieren en lekker eten. De 
gebroeders Grimm schreven er een verhaal 
over en de Efteling heeft er een fantastische 
attractie van gemaakt, lavenland. Maar roep je 
in Overasselt luilekkerland, dan doelen we op 
carnaval. 

In tegenstelling tot feesten, bourgondisch eten 
en drinken, zingen en plezier maken leven we 
even in een tijd van versobering. Stilstaan lijkt 
het wel. Na de enorme teleurstelling dat in 
2020 de optocht niet door kon gaan door de 
storm is er nu een heel vervelend virus waar-
door alles wat carnaval belichaamt niet plaats 
kon vinden. 
Wat hebben al die prinsen en prinsessen het 
afgelopen jaar gedaan? Ik spreek de voorzitters 
van de verenigingen. John Nicolasen van de 
Strandjutters, Sandra Artz van KZMU en Haske 
van Woezik van Luilekkerland. 

Wie een beetje weet hoe het werkt weet dat de 
organisatie al vroeg in het jaar begint. Er zijn 
veel besprekingen en voorbereidingen nodig 
om het feest vanaf 11/11 te kunnen laten star-
ten. Vroeg in de zomer van 2020 werd al dui-
delijk dat er veel overleg nodig was tussen het 
bestuur en de gemeente. Er was niets duidelijk 
en steeds weer werd er toch volop ingezet in 
“dan kan het doorgaan”. Waarna steeds weer 
naar een andere vorm gezocht moest worden, 
omdat het weer niet aan de nieuwe Covid-re-
gels voldeed. 

Dit zorgde er met regelmaat voor dat de stem-
ming flink daalde. En dan ook nog het gemis 
aan “na-borrelen”, waarbij de beste ideeën ont-
staan. Maar er moest gebrainstormd worden. 
Het roer moest totaal om, want gefeest zou er 
worden.  Alle drie de voorzitters geven aan dat 
het jammer is, maar dat het nu niet anders is. 
Blik op vooruit, we gaan voor volgend jaar.

Alle carnavalsverenigingen hebben zich van 
hun creatiefste kant laten zien. Luilekkerland 
heeft een digitale optocht verzorgd, de Strand-
jutters een avondvullend programma met “the 
masked singer” en KZMU  zelfs twee radio-uit-
zendingen. 
Denk je dat deze sobere tijd stilstaan betekent, 
dan heb je het helemaal mis. Het heeft laten 
zien dat creatieve geesten ervoor zorgen dat 
we er voor elkaar zijn, het heeft de gemeen-
schapszin blijvend versterkt. 

Complimenten voor alle inzet van de verenigin-
gen. Ik sluit af met de eerste zin van het gedicht 
van Annie MG Schmidt: 

“Wat? Durf je nog te zeggen, dat Luilekkerland 
niet bestaat?”

Wij hebben het gevonden. 
Alaaf, Alaaf, Alaaf. 

DOOR: ANKE HERMSEN
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DOOR: FONS GERRITS

BANKJES
In het buitengebied van het dorp staat een aantal bankjes, geliefd, veel gebruikt maar zwaar 
verwaarloosd. Hennie van Lin heeft samen met Jac van Lin het initiatief genomen om deze bank-
jes weer te laten glimmen. De bankjes, die ooit op initiatief van het Dorpsplatform geplaatst zijn 
konden een massage met schuurpapier en daarbij een dubbele laag verf erg waarderen. 
Op bijgaande foto’s ziet u Jac in zijn werkplaats en op de dijk bij de Erpewaai. Heren, bedankt!

DE LAATSTE DER GILDEN
De familie van Jan Kocken, die afgelopen zo-
mer plotseling overleed, schonk mij een oud 
geschiedenisboek van net na de oorlog over 
deze streek, dat aangetroffen werd bij het 
opruimen van Jans huis. De familie wees mij 
op een hoofdstuk over de dreigende teloor-
gang van het Overasseltse gilde. Er staat ge-
schreven “Het gilde van Sint Anthonius abt 
heeft kort voor de oorlog een bedenkelijke 
inzinking vertoond doordat de schutsboom 
op een onzalig moment is afgebroken om 
voor een pover bedrag verkocht te worden”. 
De schrijver van het boek, Henk Manders, 
vraagt zich af wat Overasselt zal doen als het 
er om gaat of deze levende historie moet ca-
pituleren voor de moderne tijd. Hij zou eens 
moeten weten dat zoveel tientallen jaren later 
een groep Overasseltenaren erin is geslaagd 
het gilde weer volledig op de kaart te zetten. 
Onder hen waren Jan van Dreumel en Jo van 
Lieshout die beide helaas niet lang geleden 
zijn overleden. Bij de uitvaart was, ondanks 
de beperkingen door corona, uiteraard het 
gilde aanwezig om een erehaag te vormen. 
Wanneer het gilde precies is opgericht is 

niet duidelijk, maar ze wordt genoemd in een 
ordonnantie van 4 juni 1661. Het oudste be-
kende zilver van het gilde is van 1698. De gil-
debroeders hebben dit in 1898 aangegrepen 
om het tweehonderdjarig bestaan te vieren. 
Dit feest is blijkbaar uit de hand gelopen, 
want men moest datzelfde jaar voor 49 gul-
den zilver verkopen om de kas aan te vullen. 
De “vamvare” kostte op dat feest f 15,- en 
twee tonnen bier kostte f 18,-. De aanwezig-
heid der vrouwen kostte zelfs nog meer, 
f 22,50. Het jaar erop werden de vrouwen 
niet meer uitgenodigd voor het gild-teren.
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DE CHAMPIGNONTEELT IN OVERASSELT

De kans is groot dat je, wandelend door Overas-
selt, ineens tegen een oude champignonkwekerij 
aanloopt. Er staan er ongeveer dertig. Soms al 
lang niet meer in bedrijf en ondertussen onher-
kenbaar verbouwd tot winkel of werkplaats, soms 
tot voor kort nog in dienst en intussen ingezet als 
opslag of hobbyruimte. Champignonkwekerijen 
in zulke groten getale was een typisch beeld van 
Overasselt. In Balgoy, Nederasselt of Heumen 
vind je geen of nauwelijks champignonkwekerij-
en. Zeker niet in zulke aantallen. De dorpskrant 
ging op onderzoek uit over hoe dit zo is ontstaan 
en zal in drie delen op dit fenomeen in gaan. Het 
eerste deel behandelt de opkomst. In het volgen-
de nummer zal ingegaan worden op de ontwik-
keling en in het laatste deel de ondergang van de 
champignonteelt in Overasselt.

Vele dorpsgenoten zijn groot geworden in of met 
of door de champignons. Ook wij hadden thuis 
twee cellen, die overigens al uit dienst waren toen 
ik opgroeide. Ik hield er een mooie speelruimte 
aan over waar ik met vriendjes vele uren vertoef-
de. Mocht jij interessante “champignonverhalen” 
kennen, of toevoegingen of correcties hebben op 
dit stuk, neem dan alsjeblieft contact op met de 
redactie. We zijn er erg blij mee.

Het begint met een zaadje…
In 1947 leest een jonge man genaamd Sjeng 
Christieanse uit het Limburgse Horst een arti-
kel in “Boer en Tuinder”. Het gaat over de heer 
Jonkman die, in het vervallen stationnetje van 
Oosterhuizen bij Purmerend en in een paar 
loodsen eromheen, pionierde met bovengrondse 
champignonteelt. Voor die tijd werden er alleen 
op kleine schaal wat champignons geteeld in de 
fluweelgrotten in Valkenburg. Sjeng is geïnteres-

seerd geraakt en besluit de trein te pakken en 
poolshoogte te nemen in Oosterhuizen. Hij treft 
het niet, want op het moment dat hij aankomt is 
er geen champignon te vinden. Wel krijgt hij een 
boekje mee en een adres van ene ingenieur Bels, 
die verbonden is aan de hogeschool in Wagenin-
gen.
Met behulp van het boekje, paardenmest en 
maasslib gaat Sjeng, samen met zijn vriend Ben 
Ambrosius, aan de slag in de paardenstal van zijn 
vader. Ingenieur Bels was inderdaad erg behulp-
zaam en kwam geregeld kijken en kon soms de 
helpende hand bieden. De eerste trotse oogst 
waren een paar kistjes champignons die geveild 
werden in Venlo.

De burgemeester van Mook kwam in die tijd re-
gelmatig in Horst en hij ziet direct mogelijkheden 
voor werkgelegenheid in Mook, waar op dat mo-
ment veel werkloosheid heerst. Hij biedt het twee-
tal de nodige garanties en al snel staat de eerste 
champignonkwekerij in Molenhoek. Later bouwde 
Ambrosius en Broekman exact dezelfde kwekerij 
om op kosten voor de architect te besparen en zo 
ontstonden de ABC-kwekerijen in Molenhoek. Al 
snel kregen deze kwekerijen een voortrekkersrol 
in de omgeving. Het was een voorbeeld voor vele 
jonge kerels, die in die tijd geen werk konden 
vinden. Velen stonden bij wijze van spreken al op 
de valreep om te emigreren naar Canada, Ame-
rika of Australië toen ze kennis maakten met het 
succesverhaal van de ABC-kwekerijen. 

Het zaadje valt in gunstige aarde…
Overasselt kende in die tijd talloos veel klei-
ne keuterboeren die nauwelijks bestaansrecht 
hadden. Laat staan dat de bedrijven economisch 
levensvatbaar zouden zijn na verdeling over de 
kinderen van de vaak grote katholieke gezinnen. 
Zeker de onvruchtbare zandkoppen, die als eer-
ste verdroogden,  waren niet geschikt om serieus 
op te boeren. Het enige wat kon op zo’n klein 
stukje onvruchtbare grond, dat na verdeling over 
de kinderen overbleef, was intensief boeren met 
varkens of kippen. Dat is ook de reden waarom 

DOOR: FONS GERRITS

OP DE FOTO: SJENG
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Brabant zoveel varkensboeren kent. Werk was 
er nauwelijks te vinden. Er bleef niet veel aan 
keuze over dan om, kort door de bocht gezegd, 
te emigreren of om een varkensstal te bouwen. 
Bovendien moesten vele kleine boerenbedrijven 
om reden van schaalvergroting ook nog eens 
gesaneerd worden. Op grond hiervan zag Albert 
van Hezewijk als eerste in Overasselt de moge-
lijkheden van de champignonteelt en hij bouwde, 
samen met zijn zwager die smid was, de eerste 
kwekerij in Overasselt. Niet geheel toevallig want 
Sjeng Christieanse, die in Molenhoek pionierde, 
was een zwager van Albert en van Jan Arts de 
smid. Jan, Albert en Sjeng waren respectievelijk 
getrouwd met Leida, Anneke en Cathrien, allen 
dochters van Gerrit Duighuisen.

1. M.Belen
2. T. Lamers
3. T. Theunissen
4. D. Theunissen
5. F. Theunissen
6. P. Arts
7. G. Peters
8. H. Vd Burgt jr

De prijs van een kilo champignon was erg hoog, 
op het hoogtepunt 4,50 gulden per kilo. Het was 
een luxeproduct dat de kwekers zelf niet vaak op 
tafel zette. De ene na de andere kwekerij volgde 
en al snel ontwikkelde Overasselt zich tot een bol-
werk van champignonkwekers en er ontstond een 
machtige coöperatie die tegen gunstige prijzen 
kon inkopen.

In het volgende nummer gaan we in op de ontwik-
keling van de champignonteelt, want de kwekerijen 
schoten inderdaad als paddenstoelen uit de grond. 
We kijken dan ook naar de champignonhande-
laren, naar de leveranciers van slib, mest, cokes, 
broed (mycelium) en naar het procedé waarbij 
ontsmetten een veel voorkomend begrip is.

9. T. Gerrits
10. A. Jacobs
11. N. Peetersweem
12. N. Derks
13. T. Peetersweem
14. T. Fleuren
15. A.v Hezewijk
16. J. Duighuisen

17. H.Duighuisen
18. B. vd Burgt
19. gebr. vd Brand
20. G. Gerrits
21. J. Arts
22. B. Smolders
23. T. Theunissen
24. G. Duighuisen

25. G. Jansen
26. H. Gerrits
27. T. Duighuisen
28. T. Pouwels
29. W. Duighuisen
30. W. Duighuisen
31. T. vd ligt
32. Schel

33. T. Thelosen
34. Rosmalen
35. Wintjes
36. J. Jetten

Champignon Handel

Broedlab
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VERKIEZINGEN
Op 17 maart is het zover. We kunnen, mogen en 
misschien moeten weer naar de stembus. Eindelijk 
kunnen we onze stem laten horen! Hoe ging dat 
eigenlijk 4 jaar geleden? Om daar iets over te kun-
nen zeggen zijn we in de archieven gedoken op 
zoek naar de landelijke, gemeentelijke en Overas-
seltse cijfers. We zochten vooral naar de verschil-
len en wilden weten of wij in Overasselt anders zijn 
dan in de rest van de gemeente of in de rest van 
het land.

Allereerst: hoeveel van de mensen die mochten 
stemmen gingen er daadwerkelijk, ofwel, de op-
komstcijfers. Landelijk was de opkomst 81,9%, in 
de gemeente Heumen was dat 86,6% en in Over-
asselt 84,1%. Voorwaar een hele hoge opkomst, 
de hoogste van de laatste decennia en in Overas-
selt waren wij niet veel anders dan de rest van het 
land. Vervolgens keken wij naar het stemgedrag, 
wederom zoekend naar verschillen. Er kwamen na 
de verkiezingen 13 partijen in de Tweede Kamer. 
Dat zijn dan ook de partijen die u in onderstaand 
overzicht ziet.

Wat zijn nu de meest opvallende verschillen tus-
sen “ons” en alle anderen? Groen links scoort in 
Overasselt veel hoger en de PVV scoort veel lager. 
De Partij voor de Dieren, Denk en het Forum voor 
Democratie scoorden zowel in de gemeente als 

in ons dorp helemaal niet. De Partij van de Arbeid 
scoort bij ons aanzienlijk lager en de Christen Unie 
aanzienlijk hoger dan in de rest van het land.

Wat gaat er dit jaar anders dan anders?
Op allerlei manieren zul je geïnformeerd worden 
over de specifieke veranderingen in de stempro-
cedure. Wij zetten de belangrijkste voor je op een 
rijtje:
1. Het daadwerkelijke stemmen kan niet 
alleen op woensdag 17 maart maar ook op de 2 
voorafgaande dagen 15 en 16 maart.
2. In plaats van twee volmachten mag eenie-
der drie volmachten indienen.
3. In plaats van drie zullen er vier stembu-
reauleden zijn. De vierde functionaris staat bij de 
ingang om te controleren op mondkapjes, desin-
fectie en drukte.
4. Elke kiezer krijgt een eigen rood potlood.
5. Mensen van 70 jaar en ouder mogen per 
brief stemmen en hun stem per post versturen of 
afgeven op het gemeentehuis.
6. Tot slot: alle stemlocaties zullen corona-
proof zijn, door gescheiden in- en uitgangen en 
voldoende ruimte om afstand te houden.
Duidelijk is dat men er alles aan gaat doen om de 
verkiezing veilig te laten verlopen.
De redactie van de dorpskrant roept je op jouw 
stem uit te brengen!
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Het Agrarisch museum heeft een uitgebreide 
collectie met huishoudelijke objecten, gereed-
schappen voor boeren en ambachtelijke be-
roepen, maar ook ploegen en de eerste land-
bouwmachines. Sommige machines zijn nog 
helemaal handbediend, andere zijn voorzien 
van een elektromotor. In deze serie artikelen 
belichten we steeds een bijzonder museumob-
ject. In de vorige Dorpskrant bespraken we al 
de hondenkar. Het museum bezit ook een heel 
gaaf exemplaar van een wanmolen, een molen 
waarmee het kaf (de oneetbare vliesjes die om 
graankorrels zitten) van het gedorste graan 
gescheiden kon worden. 

De eerste wanmolens dateren uit de 17e eeuw. 
Nederlandse handelsreizigers zagen in Chi-
na hoe daar wanmolens werden gebruikt en 
brachten deze mee naar Nederland. Vanuit ons 
land verspreidde de technische innovatie zich 
over de rest van Europa. Vanaf de 18e eeuw 
werd de wanmolen op grotere boerenbedrijven 
steeds meer gemeengoed. 

Voordien gebruikte men een ‘wan’, een platte 
mand. Het met de knuppel of dorsvlegel ge-
dorste graan werd hiermee omhoog gegooid 
zodat de wind het kaf kon wegblazen. Je kunt 
je voorstellen dat dit een zeer arbeidsintensieve 
methode was. De uitvinding van de wanmolen 
maakte het de boeren een stuk gemakkelijker. 
Het grootste voordeel was dat men voor het 
wannen niet meer afhankelijk was van de wind. 
De wanmolen van het Agrarisch museum is in 
feite een houten kast die met een handzwengel 
in beweging wordt gezet. In de kast draait een 
houten waaier met een aantal bladen die een 
luchtstroom opwekt. Het graanmengsel valt via 

AGRARISCH MUSEUM DE LAGE HOF:
DE WANMOLEN

een spleet omlaag op een aantal onder elkaar 
liggende zeven, waardoor de luchtstroom 
blaast. Kaf, lichte zaden, korte stroresten en 
andere onreinheden worden zo achter uit de 
wanmolen weggevoerd. De zwaardere zaadkor-
rels vallen omlaag en worden opgevangen. De 
betekenis van de uitdrukking ‘het kaf van het 
koren scheiden’ verwijst naar dit proces, name-
lijk waardeloze en ‘kwade’ zaken scheiden van 
waardevolle en ‘goede’ zaken. 

Later kwamen er dorsmachines waarin de 
wanfunctie was geïntegreerd en verdween de 
wanmolen uit de boereninventaris. De wan-
molen van het Agrarisch museum staat op de 
zolderverdieping, maar is vanwege de sluiting 
van het museum voorlopig niet te bezichtigen. 
Toch kun je de wanmolen al in beweging zien! 
MuseumTV maakte een mini-documentaire 
over Buurderij De Lage Hof. 

Bekijk deze via: https://museumtv.nl/tentoon-
stelling/de-collectie-van-museum-buurde-
rij-de-lage-hof/

DOOR: JUDITH VAN BEUKERING

Still uit de documentaire MuseumTV. Piet van Casteren bedient de wanmolen

Foto van een model van de wanmolen
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Als ik naar huis loop van het bezoek aan 
Antoinette en Bart Nijs voel ik me een beet-
je zweven. Een beetje alsof ik zojuist uit een 
sprookje ben gestapt, een idylle die voor me 
uit werd gerold. Een aantal keer zijn wij nu 
bij een optreden of een expositie bij de veld-
schuur geweest. Wat de veldschuur heeft 
neergezet in Overasselt hoef ik bijna niet uit 
te leggen. En net nu DE veldschuur voor ons 
een nieuw begrip begon te worden…. “heer-
lijk ontspannen, luisteren, kijken, genieten van 
muziek, van elkaar, een hapje en een drankje, 
blote voeten en niet te vergeten de Maas”… 
bereikt me het bericht dat de veldschuur ver-
kocht is. Bam, met de voeten op de grond, van 
het sprookje aan de Maas ineens alleen nog 
maar een schuur. Weg sprookje. 

Ruim 20 jaar geleden komen Bart en Antoinet-
te in hun huidige woning te wonen. Dicht bij 
de veldschuur, dicht bij de Zomp. Een prachtig 
stukje natuur. Antoinette richtte een beelden-
tuin in, in de ruime eigen achtertuin, tegen 
de bosrand.  Er waren elk jaar exposities, 
soms zelfs muziek. En om deze nog beter tot 
hun recht te laten komen kochten zij de veld-
schuur, zo’n 11 jaar geleden. Dat was alles-
behalve een zakelijke transactie, er was een 
verbintenis vanuit het hart. Als jonge architect 
tekende de vader van Bart, Piet, als zijn eerste 

opdracht het ontwerp voor de schuur toen hij 
als jonge man bij het architectenbureau Din-
nissen in dienst was. 

Antoinette verplaatste haar activiteiten naar de 
veldschuur in eerste instantie voor exposities 
en beelden. Aan het begin van de exposities 
was er meestal een flinke toeloop, daarna liep 
het bezoekersaantal dan wat terug. In lan-
ge, koude wintermaanden was het een flinke 
investering in tijd en energie om kunstenaars 
te vinden. Maar wat je vanuit het hart doet, 
geeft ook energie. Heel veel energie. En om 
het voor bezoekers extra gezellig te maken 
kwam er ook een hapje en een drankje bij. Al 
met al werd het een flinke tijdsinvestering. De 
veldschuur werd ook een belangrijke ontmoe-
tingsplek bij Maasvensters, Nieuwjaarsduik en 
Vierdaagse. 

Na een jaar of 8 kwam er als geroepen on-
dersteuning bij. Frans & Albertine uit Grave 
waren erg enthousiast om gastheer en -vrouw 
te worden bij de schuur met haar prachtige 
ligging aan hun geliefde Maas. Zij, en verwon-
derde bezoekers genoten van de weekenden 
in de natuur, van de cultuur, van kunst en mu-
ziek, en brachten ook artiesten op het podium. 
Ze serveerde een hapje en een drankje met 
veel enthousiasme terwijl Antoinette de kunst-

DE VELDSCHUUR DOOR: ANKE HERMSEN
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liefhebbers te woord stond. Toen Albertine 
plots kwam te overlijden, kwam daar helaas 
een einde aan. Een verdrietige tijd. 
Met behulp van Henk van de Berg werden er 
binnen korte tijd 25 vrijwilligers opgetrom-
meld, om daarna met frisse moed de draad 
weer op te pakken. Henk, Manita, Antoinette 
en de vrijwilligers maakten het sprookje in de 
jaren daarna nog mooier. Van hobby, naar… 
delen in verbinding, naar….heel veel gezel-
ligheid  en dat nog steeds op kleine, intieme 
schaal.  
En zo kwam dit sprookje tot stand. Maar 
sprookjes bestaan niet. Als het huwelijk van 
sneeuwwitje en haar prins nog 30 jaar had ge-
duurd was de glans misschien ook een beetje 
verdwenen. En net als bij sneeuwwitje kwam 
er op het hoogtepunt van de gezelligheid en 
de liefde een prins voorbij. Deze keer niet 
met een kus maar met een portemonnee, een 
ander idee en beloften. Wat betekent dit voor 
de idylle die het eens was? Blazen we hier-
mee het sprookje uit? Of leven we nog lang 
en gelukkig en creëren we samen een nieuw 
sprookje?

De huidige eigenaar van pand en terrein gaat 
er een ruimte inrichten om zijn administra-
tieve krachten aan het werk te zetten. Tot nu 
toe heb ik nog geen bedrijvigheid gezien. Het 

LANDELIJK EN LIEFLIJK

mooie glasobject is door de kunstenaar afge-
broken en verplaatst. We zullen er nog vaak 
met weemoed aan terugdenken als de zon op 
het hoogste punt staat. 

De huidige eigenaar staat ervoor open dat het 
terrein voor de veldschuur eventueel gebruikt 
gaat worden voor kleine evenementen. Ook 
het veld tussen Tempel en veldschuur in kan 
hiervoor gebruikt gaan worden. Nu alle acti-
viteiten ook de komende tijd 2021 nog stillig-
gen, vertrouwen we erop dat deze belofte blijft 
staan. 

We bedanken alle vrijwilligers voor de inzet 
bij de exposities, optredens, het rondbrengen 
van de drankjes etc. We bedanken met name 
Antoinette en Bart Nijs voor het geven van een 
podium op deze mooie plek.  

FOTO’S: BART NIJS

06 12 27 27 05Stefan Theunissen info@beeldstaal.eu

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu
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WIM DANIËLS
Wim Daniëls is acteur, cabaretier en schrij-
ver. Zijn verteltrant boeit de zaal vanaf de 
eerste seconde. Hij staat garant voor een 
leuke avond. Dorpsplatform Overasselt is 
het gelukt om Wim Daniëls voor een avond 
te strikken in het verenigingsgebouw! Wim 
Daniels presenteert op tv samen met Huub 
Stapel de serie Het Dorp gebaseerd op zijn 
boek. Hij gaat op zoek naar wat een dorp 
tot dorp maakt. Het boek en het programma 
is een ode aan het dorp dat door zijn klein-
schalig karakter, naast de sociale controle 
natuurlijk, een plaats is waar men elkaar 
nog kent, mekaar groet, en waar gemeen-
schapszin en betrokkenheid is. Een dorp 
heeft vaak een bloeiend verenigingsleven, 
er zijn voorzieningen zoals een slager, krui-
denier, bakker, café en een dorpsschool, 
waar men elkaar ontmoet en de laatste 
nieuwtjes uitwisselt. Maar ook een plaats 
waar men voor elkaar en voor de directe 
leefomgeving zorgt. Een leefbare plek waar 
het fijn wonen is.

Het zou zomaar over Overasselt kunnen 
gaan! Het gaat over zaken die het Dorpsplat-
form graag wil behouden. Het DPO wil u een 
vermakelijke en gezellige avond aanbieden. 
Zijn verhaal is een feest van herkenning. We 
hopen zo snel mogelijk een datum vast te 
kunnen leggen.

Iedereen is van harte welkom maar onze le-
den hebben voorrang bij grote belangstelling.

DOOR: JOHN LINDEN

Anderhalf jaar in Overasselt, waarvan het groot-
ste deel in een heuse lockdown, daarbij ook 
nog een paar weken quarantaine, daar word je 
niet blij van. En toch.....
Op de eerste maandag van januari, midden op 
de dag, wandelde ik langs het dorp, over de 
dijk. Er was een mager zonnetje en een strak 
windje. En toen kwam de sirene.
Nu moet u weten dat ik al jarenlang allerlei 
gedachten heb bij deze sirene. Ik bedenk dan 
dat als de Chinezen ons land willen binnenval-
len ze dat op de eerste maandag van de maand 
moeten doen. En: worden kinderen niet bang 
van dit geluid? Kan dat niet anders? Tegen-

INBURGEREN DOOR: NIEK EGTBERTS

woordig weet ik dat dit signaal automatisch en 
digitaal aangestuurd wordt. Doodeng, het kan 
zo gehackt worden!
Toch kwam er deze eerste maandag van het 
jaar, op de dijk, iets nieuws. Ik hoorde niet één 
sirene, ik hoorde er twee, nee drie, nee nog 
meer! Het was schitterend, Overasselt, Beers, 
Gassel en Grave en misschien anderen lieten 
zich horen. Vandaar mijn advies: luister mee op 
de dijk, elke eerste maandag van de maand, 
geniet ervan of leg het vast met alle middelen 
die u voorhanden heeft, het zorgt voor een on-
vergetelijke ervaring en u wordt nog blijer dat u 
ooit gekozen heeft om hier te gaan wonen.
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REVOLUTIONAIR FINANCIERINGSMODEL UIT JAPAN
De overspannen woningmarkt zwiept de huizen-
prijzen steeds verder op. Ging in de jaren vijftig 
nog maar slechts een gedeelte van het inkomen 
naar de woning, tegenwoordig kun je van één in-
komen zelfs geen huis meer financieren. Hoewel 
de woningmarkt spectaculair stijgt is het financie-
ringsmodel nagenoeg gelijk gebleven. Je leent bij 
de bank een smak geld van ongeveer de waarde 
van het huis op dat moment en de komende der-
tig jaar ga je dat terugbetalen. Tegen de tijd dat 
de lening is terugbetaald, is de woning tweemaal 
zoveel waard. Voor starters op de woningmarkt 
is dit verouderde principe niet meer hanteerbaar. 
De carrière maakt een precies tegenovergestelde 
ontwikkeling door van de waarde van het huis. Je 
verdient als schoolverlater weinig maar betaalt 
veel aan een hypotheek, als je die al kunt krijgen. 
Het huis is juist in het begin het minste waard 
over de komende dertig jaar gezien. Een finan-
cieringsmodel dat omgekeerd evenredig is ten 
opzichte van de waarde van het huis en inkomen 
van de bezitter. Deze vorm van scheef wonen is al 
langer een fenomeen in Japan omdat de huizen-
prijzen daar eenzelfde beweging laten zien. Sinds 
enige jaren is daar een ander financieringsmodel 
opgezet dat uitgaat van drie principes:
- Het begin van de woonperiode is kapi-
taalintensief uitgedrukt in percentage van het 
inkomen
- De woningprijs verdubbelt in dertig jaar
- Het inkomen van de bewoner verdubbelt 
in dertig jaar.

De Japanse bank sa. LIX wil graag met dit fi-
nancieringsmodel op de Nederlandse markt 

SCHÖPPEN 11

komen en heeft als proef een project in Overas-
selt aangewezen. Het idee is dat jongeren in de 
eerste periode in een klein en goedkoop karton-
nen huis wonen om de opstartkosten te drukken. 
Uitgangspunt is dat jongeren flexibel zijn en dat 
hun wooneisen nog niet hoog liggen. Bovendien 
kunnen jongeren voor veel faciliteiten nog vaak bij 
hun ouders terecht.

Gedurende een periode van circa vijf jaar wordt 
langzaam het definitieve huis gebouwd op een 
kostenefficiënte wijze. Na die vijf jaar trekt de 
huizenbezitter vanuit het kartonnen huis naar de 
nieuwe betaalbare droomwoning. Het kartonnen 
huis gaat dan over naar de volgende generatie. 
De lening bij de bank is daarbij niet gebaseerd 
op de huidige prijs van de woning, maar groeit 
mee met het jonge gezin en is gericht op de 
toekomstige prijs. Wanneer de woning na 30 jaar 
verkocht wordt voor de dubbele waarde wordt 
de meerprijs in tweeën gedeeld. De ene helft 
voor de volledige aflossing bij de bank en de 
andere helft is voor de woningbezitter. Zodoende 
wordt ook voor startende gezinnen een passend 
financieringsmodel geboden, gebaseerd op de 
levenscyclus van de bewoner in plaats van op de 
waarde van een huis op één enkel moment in de 
cyclus, zo legt de directeur EASA van sa. LIX mr. 
Hoax To Vex uit.

De proef wordt gestart met driehonderd karton-
nen woningen die eind april worden neergezet 
aan de oever van de Maas ter hoogte van de 
rioleringszuivering. Meer informatie is te vinden 
op https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/
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Meer ruimte in jouw papiercontainer?
Plet je pakketje!

Ook veel papier of karton van 
pakketjes in deze tijd? 
Plet je pakketje zodat oud papier en karton 
makkelijk in jouw papiercontainer past. 

Wat mag nog meer bij oud papier? 
• Eierdozen.
• Kartonnen en papieren verpakkingen.
• Kranten en tijdschriften.
• Folders (zonder plastic folie).

Waarom scheiden we oud papier?
• Het bespaart hout en energie. 

1000 kilo oud papier bespaart drie bomen.
• Papier kan zeven keer worden hergebruikt. 

Oud papier wordt zo nieuw papier.
• Het scheelt in jouw portemonnee.

Altijd weten wanneer wij jouw afval ophalen?
Check www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app. 
Stel in de app een melding in en weet wanneer 
wij jouw afval ophalen. Superhandig!

GESCHEIDEN INZAMELING SUCCESVOL

MEER RUIMTE IN JOUW PAPIERCONTAINER?

Afvalscheiding blijft belangrijk
Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding 
geen zin heeft. De gemeenten Berg en Dal, 
Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Midde-
laar, Nijmegen, Wijchen en Dar willen samen 
voorkomen dat inwoners op basis van dit soort 
berichten verkeerde conclusies trekken. Want 
het tegendeel is waar. Afval scheiden is en blijft 
heel belangrijk omdat door goed scheiden, 
afval als grondstof gebruikt kan worden voor 
nieuwe producten. 

In de regio Nijmegen zijn inwoners ook goed in 
afval scheiden. Deze gemeenten en Dar bedan-
ken hiervoor graag alle inwoners. Ze hopen dat 
ook in 2021 inwoners hun best blijven doen om 
afval zo goed als mogelijk te scheiden.  Ook is 
de kwaliteit van gescheiden afval belangrijk en 
krijgt dit in 2021 extra aandacht.

Kwaliteit gescheiden afval
Nu de trend naar meer afvalscheiding en minder 
restafval is ingezet, is de volgende stap het ver-
beteren van de kwaliteit van gescheiden afval van 
inwoners. Uiteindelijk is het doel dat er geen grond-
stoffen meer worden verbrand. Dat alle ingeza-
melde materialen weer opnieuw worden gebruikt, 
zodat de cirkel echt rond is. Daar kan iedereen een 
steentje aan bijdragen. Door goed afval te scheiden 
leveren inwoners uit de regio Nijmegen nu al een 
zeer belangrijke bijdrage. Hoe beter het afval ge-
scheiden is, dat Dar bij inwoners thuis ophaalt of dat 
inwoners naar containers en milieustraten brengen, 
hoe beter het gerecycled kan worden. Samen voor 
meer hergebruik van grondstoffen.

Twijfel over wat in welke bak of zak mag?
Kijk op digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer of 
in de Dar app bij de afvalwegwijzer.
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BABYBOOM
Landelijk is een kleine babyboom waar te ne-
men. De Dorpskrant vroeg zich af of het effect 
van de lockdown op de geboortecijfers zich ook 
manifesteert in Overasselt. De groei in de cijfers 
zou dan in november en december waarneem-
baar moeten zijn. Wordt het krijgen van kinderen 
juist uitgesteld door jonge stelletjes vanwege de 
coronacrisis omdat dit niet de meest gunstige tijd 
is? Of zie je juist effecten doordat bioscopen, ca-
fés en restaurants niet te bezoeken zijn? Je raakt 
een keer uitgekeken op Netflix. We gingen eens 
op onderzoek uit. Helaas wil de gemeente niet 
meewerken en geeft geen inzicht in de geboor-
tecijfers van Overasselt. Dan maar eens gebeld 
naar enkele bekenden uit de verloskunde en die 
blijken het inderdaad drukker te hebben. Dat is 
een indicatie maar natuurlijk nog geen betrouw-
baar gegeven. Het CBS levert cijfers per ge-
meente maar niet per dorp. Bovendien waren de 
maandcijfers van december nog niet binnen. Een 
commercieel bedrijf levert gegevens per wijk. Af-
gaande op deze gegevens (allecijfers.nl) is sprake 

van een bescheiden groei in Overasselt van de 
bevolking maar dat kan natuurlijk ook komen 
door verhuizing of immigratie. In de tekening zie 
je de cijfers van Overasseltse en Nederasseltse 
wijken in 2020 en de groei t.o.v. van 2019. Ove-
rigens als ik alle cijfers van deze site doorneem, 
als ingezetene van Overasselt, herken ik lang niet 
alles. Ik neem het maar met een korreltje zout…
Vooralsnog moeten we concluderen dat er in-
dicaties zijn dat er een beperkte babyboom zou 
kunnen zijn. We houden het nauwgezet voor je 
in de gaten. Mocht je nog op zoek zijn naar een 
naam? In Wijchen is Tess en Daan het popu-
lairst, In Nijmegen Floris en Emma, In Nederland 
zijn Emma en Noah het hoogst genoteerd en in 
Heumen staan naar verluid Finn en Robin hoog in 
de top. Robin is een uniseks naam en is daarmee 
een beetje in het voordeel.

Wij van de dorpskrant zijn in ieder geval gek op 
geboortekaartjes dus stuur ze gerust naar de 
redactie.
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In het begin van de pandemie waren we bij 
Merapi Tour & Travel druk in de weer om reizen 
naar Indonesië om te boeken of te annuleren. Na 
enkele maanden kregen we het wel érg rustig en 
ben ik begonnen met het schrijven van een boek. 
Aangezien reizen en koken twee van mijn favorie-
te bezigheden zijn en ik mijn hart aan Indonesië 
heb verpand, was de opzet van het boek snel 
duidelijk:

Door alles wat er door deze lockdown op ons 
af komt en we veel meer thuis moeten zitten, 
kunnen we misschien allemaal wel wat prik-
kelbaarder worden, of misschien passiever 
of moedelozer. Kun je ook in deze moeilijke 
tijden iets betekenen voor mensen met de-
mentie en hun partners? Zeker wel! Een klein 
gebaar is soms al genoeg! Wij geven vier 
tips.

1. Beweeg met iemand met dementie
Ga wandelen in onze prachtige omgeving, 
fietsen of tuinieren met iemand met demen-
tie. Houd wel voldoende afstand en leg uit 
waarom. Zo heeft ook de mantelzorger even 
tijd voor zichzelf. Er is steeds meer bewijs dat 
beweging, en wandelen in het bijzonder, een 
positief effect heeft op lichaam en geest, ook 
bij dementie. Ga “de paden op, de lanen in”.

Trek in Indonesië is mijn reis- en kookboek over 
Indonesië. In het boek neem ik je mee op reis 
door de prachtige archipel. Met nuttige informatie 
over de eilanden, leuke anekdotes en natuurlijk 
tips wat en waar te eten, reis ik de eilanden af en 
probeer je als lezer te inspireren en te laten proe-
ven van al het moois uit de Gordel van Smaragd.

De meeste recepten zijn door verschillende men-
sen getest. Hier en daar kreeg ik nuttige feedback 
en vrijwel altijd was het resultaat een heerlijke 
maaltijd. Inmiddels is een ontwerper zich aan 
het uitleven op de styling van het boek en is de 
fotograaf, mijn broer Freek, klaar met het in beeld 
brengen van de gerechten. Eind maart moet het 
boek in de winkel liggen.

Het boek is in de voorverkoop te bestellen via 
www.trekinindonesie.nl en wordt desgewenst 
door mij gesigneerd. Krijg je al Trek in Indonesië?

SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK?!

TREK IN INDONESIË

2. Kook een keertje iets extra’s
Kent u iemand met dementie in uw buurt? Of 
iemand die wel wat hulp of aandacht kan ge-
bruiken, zoals degene die zorgt voor iemand 
met dementie? Kook eens iets extra’s, zet dat 
voor de deur, bel aan en doe een paar stappen 
achteruit!

3. Bezorg een verwenpakketje!
Koop bijvoorbeeld een kleurrijk tijdschrift, en-
kele zakjes thee, een boeketje bloemen of wat 
lekkers voor iemand met dementie. Doe er een 
vrolijke kaart of tekening bij!

4. Stuur een kaartje of doe een telefoontje.
Maak iemand met dementie blij! Een handge-
schreven kaartje is een simpel maar oh zo lief 
gebaar. Maar ook een telefoontje doet wonde-
ren. Bel nú nog iemand op! 

www.samendementievriendelijk.nl

ADVERTENTIEDOOR: FLIP STOLTENBORGH
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Stuur je oplossing vóór 15 maart met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar 
mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt. Onder de goede inzendin-
gen wordt een winnaar getrokken, die een waardebon van € 15 van een van onze middenstan-
ders naar keuze wint. Mailen kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info.

PUZZEL : PLANTEN ROND OVERASSELTDORPSKRANTPUZZEL over planten in en rond Overasselt 
Stuur uw oplossing vóór 15 maart met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar 
mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt. Onder de goede inzendingen wordt een 
winnaar getrokken, die een waardebon van € 15 van een van onze middenstanders naar keuze wint. Mailen 
kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info. 

 
Oplossing: 
                                            
 
ADDERWORTEL 
AKKERWINDE 
BEREKLAUW 
BIGGEKRUID 
BOERENWORMKRUID 
CICHOREI  
DISTEL 
DOVENETEL 

DRAVIK 
DUIFKRUID 
DUIZENDBLAD 
EREPRIJS 
FLUITEKRUID 
GEELWALSTRO 
GELETOORTS 
GRASKLOKJE 

JACOBSKRUISKRUID 
KAMILLE 
KLAPROOS 
KLIS 
KLOMPKLAVER 
KNOOPKRUID 
KOEKOEKSBLOEM 
KONINGSKAARS 

LARIKSKRUID 
MALVA 
MARGRIET 
MELKDISTEL 
PAARDEBLOEM 
PAPAVER 
RODEKLAVER 
SCHAPEZURING 

SPEENKRUID 
STEENRAKET 
STJANSKRUID 
VINGERHOEDSKRUID 
VLASLEEUWEBEK 
WEEGBREE 
WIKKE 
WITTEKLAVER 
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DE WINKELBEL
Soms in mijn dromen hoor ik hem weer 
gaan. De winkelbel was iets heel belang-
rijks ons gezin. Wij hadden thuis een 
bakkerij en een winkeltje erbij. Vader 
bakte het brood en ging het dan uitven-
ten en omdat ons moeder toch thuis was 
hadden we een winkel aan huis. Ons 
moeder voedde ons op tussen het hel-
pen van de klanten door. Zo wenden wij 
er al heel vroeg aan dat de klant voor 
gaat ! Als we gezellig eens een keertje 
samen aan tafel zaten om te eten en de 
bel ging weer, kon ik stiekem ontzettend 
kwaad worden op dat rotding. Ik denk dat 
ik de meeste opvoeding gekregen heb 
van mijn oudere broers en zus.

Van jongs af aan was meehelpen in het 
bedrijf heel gewoon. Op de bel letten 
als moeder even weg moest, of als ze 
aan de wastobbe de vuile was aan het 
doen was. We leerden al jong onze eigen 
boontjes doppen. Onze ouders brachten 
ons niet naar school, nee, “loop maar 
met de grote jongens mee”. Ze gingen er 
van uit dat die wel op de kleintjes zouden 
letten. Bijna dagelijks moesten we bestel-
lingen rondbrengen, tassen vol aan het 
stuur en achter op de bagagedrager.

Toen ik zeven jaar was werd het mijn 
moeder allemaal te veel, de dokter greep 
toen in. Een paar oudere broers gingen 
naar familie en de kleinere moesten naar 
een kindervakantiekolonie. Mijn broer 
naar de bossen van Eersel en ik naar Eg-
mond aan zee. Eerlijk gezegd heb ik daar 
een klein trauma opgelopen. Mijn vader 
bracht me weg, eerst met de bus naar 
Nijmegen en vandaar met de trein ver-

der. Ik heb het mijn vader jarenlang niet 
kunnen vergeven dat hij niet meer om-
keek naar mij, toen ik mee naar binnen 
werd gesleurd door een paar nonnen.
Verder heb ik heel prettige herinnerin-
gen aan mijn kindertijd. Verjaardagen 
en feestdagen werden altijd samen met 
familie gevierd, al had ik wel een hekel 
aan tante Bets (de oudste zuster van 
moeder) die altijd spullen bij zich had 
om te ruilen. Als zij kwam moesten wij 
buiten gaan spelen, ook al regende het. 
Als wij hierover klaagden zei mijn moe-
der steeds: “kom op, naar buiten jullie, 
je bent niet van suiker”. Maar waren we 
anders buiten aan het spelen in de re-
gen, dan moesten we naar binnen omdat 
ze bang was dat we verkouden zouden 
worden.

DOOR: THEO DINNESSEN

Op de foto de winkel uit die jaren met een reclame-
bord van Davino-ijs. Davino betekende: “De aange-
naamste versnapering in Nijmegen en omstreken”
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Omdat mijn moeder veelal in de winkel 
bezig was, kwam een paar dagen in de 
week een kennis van haar uit Hatert. 
Ze kwam om kleding te herstellen, te 
koken en om op ons te passen. Het 
was een ongetrouwd bokkig mens, 
dat niet lekker rook en ook niet goed 
kon koken. Op onze klachten hierover 
antwoorde ze steevast: “aangebrand 
of half gaar, hou je moel en vreten 
maar“!

In 1957 zijn we verhuisd naar een an-
dere winkel, net buiten de kom van het 
dorp. Dit was een spannende tijd voor 
ons kinderen. We kwamen te wonen 
op een plek waar in de oorlog een 
Engelse bommenwerper op het huis 
van de buren was neergestort. Ook de 
winkel waarin wij toen woonden had 
schade opgelopen. Je hoefde in onze 
tuin maar een schop diep te gaan en 
je kwam nog van alle tegen van dit 
vliegtuig. Hele munitiekisten vol met 
kogels hebben wij opgegraven, wat 
soms hachelijke situaties opleverde. 
Het werd door onze ouders streng 
verboden, maar wij braken stiekem 
de punten van de kogels af en verza-
melden zo het kruit. Dit werd in Het 
Broek op het land van de buren dan 
aangestoken. Dit was een feest voor 
ons kinderen en van gevaren hadden 
we nog nooit gehoord. Bij onze buren, 
allemaal keuterboertjes, moesten wij 
van thuis altijd gaan helpen als ze er 
om vroegen.

Zo verliep mijn jeugd zo`n 60-65 jaar 
geleden.

De gewoonte om een drollenzakje mee te ne-
men als je met de hond op pad gaat is een hele 
goeie! Steeds meer mensen doen dat, hulde! 
Ik begrijp dat zoiets voor je paard wat moeilij-
ker is. Toch wil ik u wijzen op de mogelijkheid. 
Sinds kort wordt er paardenpoep gevonden op 
de fietscrossbaan aan de Zilverbergweg en dat 
vinden de kinderen niet leuk dus: neem ook 
voor uw paard of pony een zakje mee!

OPROEP PAARDENPOEP

WINTERKIEKJES

DOOR: NIEK EGTBERTS

DOOR: LILIAN MLADENOVIC

DOOR: ANKE HERMSEN

DOOR: JUDITH VAN BEUKERING
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Mooie bomen achter de schuurtjes. 
Ik kon het niet laten om de verfkwast te pakken.

Bennie

betaalbaar - betrouwbaar - snel


