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COLOFON
REDACTIE:
Fons Gerrits, Lène Creemers,
Judith van Beukering, Niek Egtberts,
Anke Hermsen, Mieke de Graaff,
Erik van den Elsen en Wim Cousijn
VORMGEVING:
Max de Visser
DRUKWERK:
Fortrass, Drukkervanderegio.nl
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
VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in de
week van 29 april op de mat.
DEADLINE
Heeft u kopij voor de Dorpskrant?
Heel graag! Mail uw verhaal vóór
3 april 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 laten plaatsen. Die
komt dan zowel in de papieren
versie als 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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DOOR WIM COUSIJN

VAN DE REDACTIE
We hebben het niet eens gevierd!! Maar het allereerste
lustrum van Dorpskrant Overasselt ligt achter ons. We
starten de zesde jaargang en hebben inmiddels ‘een boek’
van ruim 700 pagina’s met elkaar geschreven over ons
geliefde Overasselt. Best wel een felicitatie waard. En ons
blad wordt almaar dikker en beter ook dank zij uw inzet en
vertrouwen. Degenen die ons financieel steunen met een
jaarlijkse incasso-machtiging hebben dat vorige maand
gemerkt aan hun bankrekening. Waarvoor dank natuurlijk. Corona blijft het nieuws domineren. Dat zie je in alle
nieuwsmedia, dus dat doen wij hier niet óók nog ‘ns een
keer. Maar we vragen u wel eens rond te kijken in uw straat
en verdere netwerk: mensen die het vóór corona al moeilijk
hadden (eenzaamheid, verdriet, armoede) hebben een extra knauw gekregen de afgelopen twee jaar. Geef ze eens
wat extra aandacht, laat ze niet barsten. Ze hebben ons
nodig.
Dit nummer biedt weer een hele baaierd aan mooie artikelen. We zijn geen nieuwsblad, daarvoor heeft u uw dagblad
en dagelijkse nieuwsrubrieken en het internet en TV. Wat
we wél bieden zijn leuke artikelen over het leven (toen en
nu) in Overasselt. En deze keer natuurlijk de verkiezingen.
Gaat u in maart alstublieft stemmen. Dat is voor ons dorp
nodig! Want de Overasseltse stem moet op het gemeentehuis in Malden wél blijven klinken. Afgelopen tijd hadden we hier toch het idee een beetje aan de laatste mem
te hangen. Dus: stem! We laten u zien wie uit ons dorp
zich verkiesbaar stelt. Aan u de keuze. Op burgemeesters
stemmen, daar doen we in ons land (nog) niet aan. En dus
blijft ons niets anders over dan de vorige te danken en de
nieuwe hartelijk welkom te heten. Op de ‘jaren met Mariette’ kijken we in een ander nummer terug en ook ‘De Nije’,
Joeri Minses, zullen we hier nog introduceren.
Lees nu verder over een reis naar de ware stichters van
ons dorp, over een film die hier gaat worden opgenomen,
over onze dorpsdichter, over een lokale kunstenaar, over
onze molen, de oprichting van een heuse Beeldbank en
nog veel en veel meer. Veel plezier daarbij!

DOOR NIEK EGTBERTS

EEN ZENDER IN ONZE KERKTOREN?
Eind december haalde Overasselt weer de
krant. Nu met heibel onder de kerkgangers,
“een splitsing” werd het genoemd. Voldoende
voor ons om erin te duiken. Wat is er gebeurd?
Na gesprekken met vertegenwoordigers van
de diverse betrokkenen (Rudy de Kruiff namens het Kerkbestuur, Adelheid den Hollander
namens de actiegroep en Hermien Goltstein
van de Contactraad en een vertegenwoordiger
van de gemeente), komen we tot de volgende
reconstructie. Omdat er een nieuwe zendmast
moet komen, de oude voldoet niet meer, heeft
de KPN contact gezocht met ons kerkbestuur,
dat tegenwoordig zetelt in Wijchen. Na een
onderzoek van de toren door de provider heeft
het kerkbestuur onlangs een akkoord gesloten
met de KPN zodat er een vergunning aangevraagd kan gaan worden bij de gemeente. Op
het moment dat ik dit schrijf (25/1) is dat nog
niet gebeurd.
In de Apostelbode, het parochieblad, is te
volgen geweest dat de Contactraad (een groep
parochianen die Overasselt vertegenwoordigt
bij het Kerkbestuur) bedenkingen heeft over
o.a. de volksgezondheid, het niet passen van
een zender in een gewijd monument en absoluut niet tevreden is over de communicatie
met het bestuur. Tevens heeft de contactraad

aangedrongen op een buurtonderzoek. Daar is
het bestuur niet op ingegaan. Het Kerkbestuur
is van mening dat het technisch mogelijk is en
dat de parochie de er aan verbonden inkomsten (€11.000,- per jaar!) niet kan missen en
dat de gezondheidsaspecten gewaarborgd
worden door de gemeente die de vergunning
moet verlenen. Ook is er inmiddels een actiegroep (ontstaan uit de contactraad maar
zelfstandig opererend) die zich ernstig zorgen
maakt over de volksgezondheid. Het gaat hen
daarbij vooral om het eventuele stralingsgevaar
waarvan nog lang niet alle gevolgen duidelijk in
kaart zijn gebracht. De actiegroep is voortvarend en groeit nog steeds. Daar gaan we nog
van horen.
Het Kerkbestuur wil er tot slot op wijzen dat het
aantal kerkgangers nog steeds daalt en dat de
vraag van de provider een schitterende mogelijkheid biedt om ons kerkgebouw nog lang te
behouden.
De redactie wenst alle betrokkenen veel wijsheid. Ook hoopt de redactie binnenkort een
gesprek te hebben met het kerkbestuur over
de toekomst van het kerkgebouw, het meest
markante gebouw van ons dorp. Het staat alle
betrokkenen vrij om via een ingezonden stuk
hun eigen visie op het bovenstaande te geven.

UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL
De oplossing van de puzzel in nr 6 van december
2021 is:

Susan proficiat, namens de redactie van de
Dorpskrant.

DE MOOISTE TIJD VAN HET JAAR IS TIJD MET
ELKAAR.
Uit alle goede inzendingen heeft Franz Grienberger de winnaar getrokken. Deze keer is de winnaar: Susan van der Burgt.
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DOOR ANKE HERMSEN

OVERASSELT EN
SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Ja, wat verbindt Overasselt en Saint-Valéry-sur-Somme? Een lange weg te
gaan zullen jullie denken en dat klopt. Om
precies te zijn 461 km over de snelste route als we met de auto zouden gaan volgens
google maps. Daar zou je dan 4 uur en 44
minuten voor onderweg zijn. Je kunt ook te
voet gaan geeft de routeplanner aan. Dan
is het een tocht van 3 en een halve dag
over 375 km. De mogelijkheid om met een
huifkar te gaan staat er niet tussen en laat
ik daar nou net over willen schrijven!
Gelukkig vind ik in Erik een geweldige
verhalenverteller. Sterker nog, zijn verhalen zijn gebaseerd op de realiteit. Zo weet
ik nu ook dat je per huifkar zo’n 4 km per
uur aflegt. Dit verhaal start natuurlijk in
Overasselt. Hoewel Erik een ´echte Nimwegeneur` is, bezoekt hij Overasselt al sinds
enkele jaren heel erg graag, daar staat
namelijk een passie van hem te grazen.
Welteverstaan bij een nog grotere passie
van hem, de menvereniging in Overasselt,
St Waldrick. Dit verhaal mag dan ook absoluut niet geschreven worden zonder de
menvereniging meermaals te benoemen.
Feitelijk start de oorsprong van dit verhaal
ook bij de menvereniging. En natuurlijk bij
Peter. Erik komt er gewoon even bij kijken,
pas sinds een paar jaar. De menvereniging
bestaat in 2015 namelijk 25 jaar. En dat
moest natuurlijk gevierd worden. Hoe doe
je dat als club met een aantal paarden?
Erik heeft daar een idee bij. Al sinds jonge
man was daar de behoefte tot pelgrimage.
Dat nodigt toch uit tot een klein uitstapje in
dit verhaal, want dat verhaal laat ook niets
aan het toeval over. Santiago de Compostella gloorde aan de horizon. Maar met de
komst van een vrouw en kinderen doofde
die horizon een beetje. Totdat na 25 jaar
trouwe dienst (sorry, huwelijkse staat) er tijdens een winkelbezoek een landkaart voor
zijn voeten dwarrelt. Bij nader onderzoek
bleek daar een route op aangegeven. Naar
Santiago de Compostella. Zo ontstaat zijn
eerste looptocht. Ok, maar dat is een ander
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verhaal. Terug naar Overasselt. En hoe vier
je een 25-jarig bestaan van een menvereniging in het dorp Overasselt? Makkelijk
toch? Menvereniging, Overasselt, paarden,
pelgrim, Peter en een idee. Dus door met
je paarden een reisje te maken naar de
plek van waaruit Overasselt is ontstaan.
Wat Overasselt met St Valéry verbindt
weten de meesten van ons inmiddels. Veel
informatie vinden we in de erfgoedreeks nr.
6, “kloostergoederen in Overasselt”, schrijver Harrie Joosten. De informatie die ik u
laat lezen is maar een zeer beknopt deel
hiervan.
In de middeleeuwen schenkt (waarschijnlijk) Karel de Grote een stuk grond aan de
abdij in St Valéry. Karel resideert regelmatig in zijn stulpje het valkhof in Nijmegen,
hij heeft waarschijnlijk ook de koortskapel en koortsboom bezocht en is aldaar
genezen. Ook bezocht hij in het jaar 800
de Benedictijner abdij in Saint Valéry-sur-Somme in Noord-Frankrijk. Vandaar dat er
Franse monniken van de abdij naar Overasselt komen. Het zijn er maar een paar,
de monniken wonen in het heidegebied
van de vennen, de prior woont in het dorp.
Uit vele documenten blijkt de relatie tussen ons Overasselt en St Valéry. De monniken brengen ons het christelijk geloof,
ontginnen het land en verbouwen het. Zo
brengen ze stabiliteit en vooruitgang. De
inwoners van Overasselt en Heumen moe-

ten aan de prior tienden afdragen. De ruïne
in het Overasseltse vennengebied is een
overblijfsel van de kapel uit de 15e eeuw. In
1852 verkoopt de eigenaar van dat moment
zijn bezittingen en schenkt de kapel aan de
Armen van Overasselt. Zijn naam heeft de
ruïne te danken aan de heilige Walaricus
die in het midden van de 6e eeuw werd
geboren in Auverge in Frankrijk. Walaricus
stond bekend om zijn zorg voor zieken en
door zijn gebed werden velen van koorts
verlost. Nog steeds hangt de eikenboom
vol met lapjes van mensen die van koorts
bevrijd willen worden.

maar met het vervoer wat destijds ook
gebruikt werd. Met twee aanspanningen,
2 span ezel/pony en enkelspan ezel gaan
ze op weg via wandelpaden naar Frankrijk,
Saint-Valéry-sur-Somme. Twee huifkarren
en twee mannen. Erik en Peter. En een
steen.
Doel: de verbintenis tussen de plaatsen
zichtbaar maken in de reis. Over het verloop van deze reis, in zo’n 40 dagen, in een
volgend nummer meer.

De ruïne van St Walrick, waarvan we aannemen dat hier de oorsprong van het dorp
Overasselt ligt en dus de verbintenis met
Saint-Valery-sur-Somme. 1e pinksterdag,
24 mei 2015 wordt er daarom een St Walrick tocht georganiseerd door de menvereniging met paarden en wagens, waarbij de
paarden worden ingezegend door Aloys.
Aansluitend vindt de legging plaats van een
steen van de ruïne uit het gebied ‘st Walrick’
in Saint-Valery-sur-Somme.
En dan zijn we weer terug bij Google
maps. Van Overasselt naar St Valéry -Sur
-Somme en dan ook weer terug. Enkele
reis ongeveer 450 km over zandpaden en
wandelwegen. Want er moet natuurlijk ook
een steen van onze ruïne naar de ruïne
daar. Zo gebeurt het dat er plannen worden
gemaakt voor een reis. Niet met een auto,
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ADVERTORIAL

CATTERY VAN DE DESERTPRINS
Dorothé van Gorp woont in het voormalig
gemeentehuis van Overasselt, naast de kerk.
In de aanbouw achter haar huis heeft zij een
‘Cattery’, een plek waar zij Noorse boskatten
houdt en fokt. In de kattenhouderswereld heeft
zij daar flink naam mee gemaakt. Haar bijzondere katten zijn terechtgekomen in Zwitserland,
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, België
en natuurlijk ook in eigen land. Hoe het zo
gekomen is? “Mijn ouders vonden dat ik, toen
ik nog alleen woonde, een kat moest nemen,
als gezelschapsdier”, vertelt zij, “en daarna
ontmoette ik Loek, mijn man. Ik werkte voor
het Ministerie van defensie in Stockholm en
Wenen en Loek was plaatsvervangend ambassadeur bij Buitenlandse Zaken. Na ons trouwen
ben ik met hem eerst naar Turkije gegaan. In
Riad, Saudi-Arabië, kreeg ik van een Arabische
prinses een Noorse Boskat, prachtig dier!! Dat
vormde dan ook de inspiratie voor de naam
‘Cattery van de Desertprins’ die ik, uiteindelijk

neergestreken in Overasselt (2006), opgezet
heb. Ik wilde wat om handen hebben. Kinderen
heb ik zelf niet: de katten behandel ik als mijn
kinderen. Niet iedereen mag ze dan ook van
mij kopen! Naast mijn werk als raadslid kon
ik dit prima combineren. Nu de verkiezingen
naderen en ik nu op de lijst van het CDA sta,
wil ik deze hobby wel wat gaan afbouwen.” Wie
meer wil weten over de Cattery van Dorothé
kan haar website makkelijk vinden:
www.catteryvddesertprins.eu

DOOR JORGEN DINNISSEN

GEZOCHT: OVERASSELTSE KAARTEN
De Werkgroep Archeologie van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen heeft
de hoofdstukindeling gemaakt van het
‘Vennencahier’: een nog te schrijven en
publiceren delen van de Erfgoedreeks.
Dit cahier zal gaan over de Overasseltse,
Hatertse en Wijchense Vennen. Voor sommigen houden de vennen op na de Scheiwal, maar archeologisch en landschappelijk
gezien snijdt dat geen hout en moeten we
het beschouwen als één gebied.

Groeten uit Overasselt, jaar 1953.

Voor het hoofdstuk ‘Oude Groeten uit …’ zijn
we op zoek naar oude ansichtkaarten, prentbriefkaarten of groeten-uit-kaarten van de
Overasseltse, Hatertse of Wijchense Vennen.
Een gebouw, een ven, een pad, een uitzicht,
mensen, paarden of wat dan ook in het vennengebied. Indien u een ansichtkaart heeft,
dan zouden we graag een scan van de vooren achterkant willen ontvangen. Deze kunt u
sturen naar Jorgen Dinnissen op dinnissen.
jorgen@gmail.com. U kunt ook bij hem terecht
voor vragen.
Overasselt, Gilwell St. Walrick, jaar onbekend.
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WIJKHELDEN!
Jamie, Xavi en Ricky

DOOR MIEKE DE GRAAFF

Ook in ons mooie dorp Overasselt lopen
helaas nog mensen rond die hun afval op
straat, in de struiken en in de bermen dumpen. Dat is jammer. Vooral als je bedenkt wat
dit zwerfafval betekent voor mens, dier en
natuur. Het vervuilt de bodem, dieren eten
het op of raken erin verstrikt en voor mensen
is het een bron van ergernis. Maar, Overasselt zou Overasselt niet zijn als er geen vrijwilligers waren die bereid zijn de troep van
een ander op te ruimen om ons dorp schoon
te houden. Dit zijn de helden van ons milieu,
de Wijkhelden. En sommigen beginnen al
heel jong.
Jamie Ariëns is 8 jaar en woont aan de Koningin Wilhelminastraat. Op school hoorde
hij dat als je bereid bent jouw buurt schoon
te houden, je Wijkheld kunt worden door je
aan te melden bij de DAR. Samen met zijn
broer Xavi van 7 en oma Ricky ruimt hij sinds
begin maart 2021 het zwerfvuil op. De DAR
heeft hen voorzien van veiligheidshesjes,
grijpstokken, emmers en afvalzakken. Als
het mooi weer is gaan zij elke week op pad.
Is het koud en nat dan gaan zij wat minder
vaak aan het werk. De jongens verzamelen
het afval in een emmer die dan door oma in
de afvalzak wordt geleegd. Niet alleen hun
eigen straat wordt schoongemaakt. Ook in
andere straten van het dorp zijn zij actief.
Soms organiseert opa Cor een speurtocht
voor zijn kleinzonen. Komen zij dan langs een
plek waar veel afval ligt, dan gaan zij daar de
eerstvolgende keer naar toe om het op te ruimen. Zij vinden het belangrijk dat ons dorp
schoon blijft.
Van de DAR krijgen zij daar een mooie ver-

Maria en Joep

goeding voor. Dat versterkt de motivatie.
Oma Ricky zorgt ervoor dat de zak met
zwerfvuilvuil wordt opgehaald en dat de
vergoeding van € 2,50 veilig op hun rekening komt. Sommige soorten afval vinden zij
lastig om op te pakken. Nat papier, kauwgum,
sigarettenpeuken, plastic bekertjes, of wat
daarvan over is, en platgereden blikjes krijg
je niet in de grijpstok, die moet je met de
hand oprapen. Daarom hebben de jongens
handschoenen aan. Maar soms vinden zij
een ‘schat’, een voorwerp dat nog bruikbaar
is. In een grote doos met verbouwingsspullen
vonden zij laatst een heggenschaar die het
nog goed deed. Die gooien zij natuurlijk niet
weg.
Ook Joep, de 7 jaar oude kleinzoon van
Maria van Zutphen wilde graag Wijkheld
worden, maar in zijn woonplaats IJsselstein
bestaat dit nog niet. Daarom heeft zijn oma
zichzelf en Joep aangemeld als Wijkheld bij
de DAR. Maria houdt vooral de berm langs
de Valkstraat schoon en als Joep in Overasselt is dan doen zij dat samen. Maar als Maria
in IJsselstein is om op te passen, dan gaat ze
met Joep en zijn vriendjes daar aan de slag.
Joep vindt het belangrijk dat zwerfafval niet
blijft liggen. Hij heeft in televisieprogramma’s
gezien hoeveel last dieren daarvan kunnen
hebben en dat het heel slecht is voor de natuur en het milieu.
Als hij dit artikel in de Dorpskrant van Overasselt op school kan laten zien en erover kan
vertellen, dan komt er misschien in IJsselstein ook wel een Wijkhelden-actie op gang.
Wil jij ook Wijkheld worden? Meld je dan aan
bij de DAR: www.dar/wijkhelden.nl
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DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

EEN UNIEK LEEFGEBIED VOOR AMFIBIEËN
Iedereen kent het wel, het vennengebied, opgesloten tussen de A73 en de Overasseltse
weiden en akkers. De Sint -Walrickkapel met
de koortsboom en de wandelroutes tussen de
vennen door. Een mooi gebied, in opdracht
van de provincie Gelderland, stevig aangepakt
in 2013 door het verwijderen van een groot
aantal bomen, om uitdrogen van het gebied te
voorkomen. Deze bomen moesten wijken voor
de vennen. Door de bomen langs de oevers
van de vennen te verwijderen ontstond er een
beter leefgebied voor bijzondere oeverplantjes
zoals zonnedauw. Ook ontstond hierdoor een
beter leefmilieu voor de aanwezige reptielen en
amfibieën. Aangelegde open corridors tussen
de vennen zorgde voor een betere migratie van
deze diertjes tussen de vennen, zodat de populatie kon groeien.
De Overasseltse Vennen vormen een uniek leefgebied voor amfibieën. In Nederland komen 16
verschillende soorten padden, salamanders en
kikkers voor, waarvan er maar liefst 11 voorkomen in onze vennen. Binnenkort start weer de
‘paddentrek’. Onze amfibieën leven het grootste
gedeelte van het jaar op het land. Gedurende
eind februari tot half april is het paarseizoen en
trekken ze massaal naar de vennen om zich
voort te planten.

steken. Ook maakt men gebruik van vangemmers langs deze afscherming. De vrijwilligers
van Help de Pad zetten dan de dieren over die
in de emmers belanden. Dat zijn er zo’n 500 tot
1.500 per jaar; voornamelijk padden.
Een gesprek met Thijmen van de Heerde,
boswachter ecologie, heeft ons veel informatie
opgeleverd over hoe Staatsbosbeheer omgaat
met het instandhouden en uitbreiden van het
bijzondere planten- en dierenleven in de Overasseltse vennen.
Salamanders
In onze vennen leven de kleine- en grote Watersalamander. Deze laatste wordt ook wel de
Kamsalamander genoemd. En daarnaast komt
hier ook nog de Alpenwatersalamander voor.
Van deze drie is de Kamsalamander het meest
bijzonder. De populatie Kamsalamanders loopt
sterk achteruit en staat op de Nederlandse
Rode Lijst. De Kamsalamander is meer dan
de andere salamanders afhankelijk van de
kwaliteit en temperatuur van het water, heeft
waterplanten nodig met grotere bladeren voor
de ei-afzetting en voedselrijk water. Deze soort
komt gelukkig nog voor in de Overasseltse
Vennen.

Vrijwilligers van de werkgroep ‘Help de pad’ zijn
dan weer op de been om de beestjes te helpen
veilig over te steken. Zo worden onder andere de rioolkolken langs de Craeyenbergh en
de Oude Kleefsebaan afgeschermd met gaas,
zodat de kikkers en padden niet in de kolken
kunnen vallen. Ook zijn er op sommige plaatsen
tunnels aangelegd zoals bij de Donderbergweg,
zodat de amfibieën, door afscherming langs de
weg naar de tunnels geleid, veilig over kunnen

Kikkers
In onze vennen komen de algemene bruine
kikker en de kleine- en middelste groene kikker
voor. Daarnaast komt er nog een meer zeldzamere kikker voor, namelijk de Heikikker. Dit is
een middelgrote kikker met een spitse snuit en
vaak een opvallende lichte lengtestreep op de
rug. De soort komt vrijwel alleen voor in vennengebieden. Tijdens de paring maken de mannetjes een prachtige metamorfose door. Ze zijn
dan een paar dagen blauw.

Kamsalamander

Knoflookpad
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Padden
In ons vennengebied komen vrij zeldzame
padden voor, namelijk de Rugstreeppad en
de Knoflookpad. De Knoflookpad is gebonden
aan de stroomdalen van beken en rivieren in
het oosten en zuidoosten van Nederland. Het
is een bedreigde soort, die maar op een paar
plekken voorkomt. Qua aantallen zijn de Overasseltse Vennen het 2e of 3e leefgebied in
Nederland voor de Knoflookpad. De pad dankt
zijn naam aan de geur die hij verspreidt wanneer er gevaar dreigt. Het water waarin deze
pad zich voortplant, wordt visvrij gehouden en
rondom de vennen worden akkertjes onderhouden die geschikt zijn voor de padden om
zich daarin in te graven.
In de nacht komen ze dan weer bovengronds
om te jagen of in de vijver te paren. Onder andere door het periodiek schoonmaken van de
vennen, wordt voorkomen dat deze dichtgroeien en verlanden.
Bedreiging
Een van de grootste bedreigingen is de komst
van de Marmerkreeft. Via tuincentra werden
deze uitheemse kreeften aangeboden. Helaas
worden deze diertjes wel eens in de natuur
gedumpt, waaronder in onze vennen. De diertjes overleven hier zelfs de strenge winters en
planten zich ongeslachtelijk voort. Deze kreeft
voedt zich onder andere met amfibieën. Sinds
2016 geldt er een verbod op bezit, handel en
kweek van deze kreeften. Staatsbosbeheer is
samen met RAVON en de provincie Gelderland
met een onderzoek bezig om de meest geschikte vangfuiken te ontwerpen, waarbij alleen
de kreeften zelf in de fuik achterblijven en andere diertjes de weg weer naar buiten kunnen
vinden. Ook wil men experimenteren door een
afscherming rondom de belangrijkste vijvers te
plaatsen, die wel gepasseerd kan worden door

Heikikker

de amfibieën, maar niet door de kreeften.
We kennen allemaal virusziektes als de vogelgriep en bij ons mensen momenteel Covid-19.
Ook onder onze amfibieën, samen met vissen
en reptielen, waart er momenteel het Rana-virus rond. Dit virus veroorzaakt inwendige
bloedingen met de dood tot gevolg en verschimmelt de eitjes. Ook de lange droge en
warme periodes (die steeds vaker in ons klimaat vóórkomen) zorgen voor droogvallen van
vennen, waardoor de voortplanting niet meer
mogelijk is.
En natuurlijk de mens zelf. Het is aanlokkelijk
om langs de oevers van een ven te lopen.
Echter de kwetsbare oeverbegroeiing wordt
daardoor vertrapt, ten koste van de diversiteit
van onze vennen. Het leefmilieu van onze amfibieën wordt daardoor verstoord.
En alsjeblieft mensen, dump geen ongewenste
huisdieren meer in de natuur. Helaas worden
vijvervissen en waterschildpadden aangetroffen in de vennen, die veel schade aanrichten
aan het kwetsbare onderwaterleven van deze
vennen.
Tot slot
Als men straks in de lente een wandeling
maakt door de Overasseltse Vennen, luister
dan eens naar de kikkerconcerten die vooral
in de avond luid kunnen klinken over de vennen. Staatsbosbeheer doet zijn best dit unieke
gebied in stand te houden. Hopelijk vindt men
een remedie tegen de oprukkende Marmerkreeft, zodat dit kikkerconcert niet uitsterft.
Wees zuinig met onze vennen, zoveel soorten
amfibieën bij elkaar in één gebied is uniek voor
Nederland. Iets waar we niet altijd bij stilstaan,
ook omdat de amfibieën verborgen voor ons
leven. Laten we trots zijn op onze vennen.

Biotoop salamander en kikker

Amfibieëntunnel
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DOOR LIESBETH ARTS VAN CASTEREN EN HANS VAN LANEN

BEELDBANK OVERASSELT
Voor het eerst gaan we dit doen op vrijdag 29
april a.s. We denken dat dit niet alleen voor de
aanwezigen boeiend kan zijn maar ook nieuwe
informatie voor de beeldbank gaat opleveren.
Tot slot willen we graag de komende periode binnen elke editie van de Dorpskrant een
gebouw of onderwerp uit het dorp in woord
en beeld onder de aandacht brengen.Dit gaat
dan steeds gepaard met de oproep aan de
lezers om ons te laten weten wanneer je over
aanvullende informatie beschikt. Zo wordt de
beeldbank van en voor ons allen!
Sinds enkele maanden heeft het Erfgoedplatform Heumen de beschikking over een
beeldbank voor het lokale erfgoed. Deze
beeldbank is direct bereikbaar via een aparte
button op de website van erfgoedheumen.nl.
In de beeldbank worden data van allerlei soort
opgeslagen, waarmee de herinnering aan ons
rijke (cultuur)verleden wordt vastgehouden.
Dat kan zijn in de vorm van foto- en videomateriaal, prenten, tekeningen, bidprentjes,
kaarten, audiomateriaal e.d. De beeldbank is
lid van Collectie Gelderland en werkt met een
programma waarmee beelden en informatie
met trefwoorden vlot kunnen worden opgevraagd.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk in elk dorp
binnen de gemeente groepjes vrijwilligers
bezig zijn met de vulling van de beeldbank. In
Overasselt maken Jack van Casteren, Liesbeth Arts van Casteren, Annemieke van Lin,
Theo Dinnissen en Jack Lindsen deel uit van
deze groep. Wanneer je belangstelling hebt
om hieraan mee te doen ben je van harte
welkom. Dat kan overigens ook al wanneer
je beschikt over interessant beeldmateriaal en dit wilt aanleveren; het mag gewoon
in een oude doos zitten. Eventueel met
toelichting krijgt het al gauw betekenis en
wordt het waardevol voor ons allen.
De werkgroep Overasselt wil met een vaste
regelmaat oude foto’s en ander beeldmateriaal bespreken tijdens de vertelochtenden binnen de bibliotheek in het verenigingsgebouw.
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Het onderwerp waar we de eerste keer voor
gekozen hebben is het Pakhuus. (zie foto)
Het Pakhuus had vroeger een centrale functie in het dorp. Het heeft steeds gediend als
vestiging van de boerenbond maar het heeft
daarnaast met name op de eerste verdieping
ook andere bestemmingen gehad : klaslokaal,
ruimte voor muziek , toneel en bijeenkomsten van allerlei christelijke verenigingen. Het
gebouw stond tegenover het NHkerkje en is
in 1997 gesloopt om plaats te bieden aan de
huidige nieuwbouw aldaar.
De plechtige inzegening vond eind 1912
plaats. Blijkens een bericht in de Graafsche
Courant uit die tijd heeft pastoor van Esch
toen een toespraak gehouden. Daarin vroeg
hij om respect voor het bedienend personeel
(‘‘noem ze geen pakhuisknecht maar administrateur of baas”). Hij pleitte ook voor het
“zedelijk” gebruik van de vergaderingruimte
door de christelijke verenigingen: “een feestvergadering mag zo nu en dan worden gehouden maar dan zeker niet gemengd”! Het
kerkbestuur wilde deze bijeenkomsten ook
liever niet in de taplokalen en leverde daarom
een financiele bijdrage aan de bouw.
Wanneer er lezers zijn met beeldmateriaal of
verhalen die betrekking hebben op dit voor
Overasselt markante gebouw dan graag een
bericht aan Liesbeth Arts van Casteren
(woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com
en tel 0246221880) of een van de andere
leden van de werkgroep.

DOOR OV-AMBASSADEURS

PERSBERICHT ERVAAR HET OV
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met
het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk
kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs,
vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein
en bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier
helpen ze het reizen met openbaar vervoer
laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij
kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen
over reizen met het openbaar vervoer kunt u
nog wel terecht bij OV-ambassadeurs! Ook kunt
u (gratis) meedoen aan de interactieve online
informatiebijeenkomst over het gebruiken van
het openbaar vervoer.
Telefonisch spreekuur
Telefonisch spreekuur voor vragen over het
OV dagelijks bereikbaar: Bent u 55+ en heeft u
vragen over reizen met het openbaar vervoer?
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele
vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch OV-vragen te beantwoorden. Maak gebruik van het telefonisch
spreekuur en bel 038 – 303 70 10. Maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dinsdag en
donderdag van 13.30 tot 15.00 uur. Maandag en
woensdag van 18.30 tot 20.00 uur.
Online informatiebijeenkomst over het reizen
met het OV
Is reizen met het openbaar vervoer even geleden? Of wordt dit een eerste keer? Het lijkt misschien onduidelijk hoe reizen met bus en trein
precies werkt. Gelukkig valt het heel erg mee.
Tijdens de interactieve online informatiebijeenkomst wordt hier alles over uitgelegd. En wordt
duidelijk dat reizen met het openbaar vervoer
niet moeilijk is. Er zijn interactieve bijeenkomsten
gepland op: woensdag 16 februari 2022, dinsdag 15 maart 2022
Wat houdt een online informatiebijeenkomst
in?
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur
stapsgewijs uit hoe het aanvragen van een
OV-chipkaart werkt en gebruiken van de OV-chipkaart in het openbaar vervoer gaat. Via een

online verbinding. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers, die
andere senioren wegwijs maken in het openbaar
vervoer. De informatiebijeenkomst begint om
13.30 uur en duurt maximaal een uur.
Wat heb ik nodig en hoe werkt het?
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen deelnemers een inlogcode. Wie niet precies weet hoe
een inlogcode werkt, kan telefonisch op weg
geholpen worden.
Aansluitend een proefreisje plannen
Na deze bijeenkomst bestaat de mogelijkheid
om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van
een proefreisje onder begeleiding. Deelname is
gratis. De deelnemer betaalt alleen zelf de reiskosten. De OV-ambassadeurs helpen u graag
op weg!
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en zelf
OV-gebruikers. Zij zijn ervaren in het wegwijs
maken van andere senioren in het OV.
Voor meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
Contactinformatie
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30
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Op de trap staan 4 mio’s*

DOOR NICO VAN DEN BROEK

JAARVERSLAG 2021 MOLEN ZELDENRUST OVERASSELT
In 2021 hebben we weer ondanks de Coronabeperkingen volop gedraaid met de molen. Tijdens
het draaien is vooral aandacht besteed aan het
onderhoud van de molen en het opleiden van
onze 5 leerlingen.

een trofee ontvangen: De Stichting Overasselt
Promotions Trofee wordt uitgereikt aan groepen,
of bijzondere inwoners die Overasselt op een
niet commerciële wijze aansprekend en positief
hebben gepromoot.

Het rondleiden van mensen die belangstelling
hebben voor de molen is, als gevolg van corona,
beperkt tot over de heg informatie geven. Ook in
2021 is hard gewerkt aan het onderhoud van de
molen. Verwachting is dat enkele leerlingen in
2022 hun examen afleggen en daarna zelfstandig met de molens van Heumen gaan draaien.
Het Nederlandsche klimaat is onvriendelijk voor
al het hout en onderhoud is daarom echt noodzakelijk.
In november heeft de staart van de molen groot
onderhoud gehad. Na 40 jaar waren een aantal
onderdelen aan vervanging toe. Door de molenaars is een groot aantal kapotte schaliën van
de onderbouw vervangen en in de olie gezet.
Inmiddels hebben de molenaars 5 grote informatiezeilen gemaakt die bij goed weer buiten
worden gehangen, voor extra informatie aan
bezoekers. Van het SOP hebben we in maart

Het doel van het draaien met de molen is dit historisch werktuig in stand te houden en uitleg te
geven over het werken met de molen. Om een
molen in goede staat te houden, is het belangrijk
dat er regelmatig (wekelijks) gedraaid wordt. In
2021 zijn we 117 dagen op de molen geweest;
487 uren gedraaid; 134.795 omwentelingen
gemaakt en 381 bezoekers uitleg gegeven.

ADVERTENTIE
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Molen Zeldenrust is iedere zondag van 13.00 –
16.00 u geopend voor bezoekers; maar ook als
de molen draait bent u van harte welkom.
*Op de trap staan 4 mio’s (molenaars in opleiding) (5e is er later bij gekomen in Nijmegen).
Stijn en Nico. Onder van links naar rechts: Stijn
en Henk; Midden van links naar rechts: Winfried
en Nico; Boven van links naar rechts: Ron en
Theo. Foto: Wilma van den Broek
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DOOR WIM COUSIJN

HET VOLK KIEST
Dat is in het kort wat democratie is. Je bepaalt
dus zélf welke partij jou vertegenwoordigt.
Én je hebt de mogelijkheid om mensen die je
kent en vertrouwt, jouw stem te geven. Hoe
klein het vertrouwen van de Nederlanders op
dit moment in de politiek ook is: er zijn veel
landen waar vrij kiezen niet mogelijk is. En
landen waar andersdenkenden (de oppositie) worden onderdrukt. Wij als redactie vinden dan ook dat u uw stem écht moet laten
klinken. Daarnaast is er in onze ogen ook
aanleiding om de belangen van Overasselt
weer een grotere zet in de rug te geven. Daar
heeft het in onze ogen de afgelopen jaren
aan ontbroken. Daarom legden wij aan de 7
deelnemende partijen een viertal vragen voor
met het verzoek daar kort maar krachtig op te
reageren. Dit waren onze vragen:
1. Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste
knelpunten in en om Overasselt?
2. Wat gaat uw partij aan deze knelpunten
doen?
3. Waarom zouden mensen in Overasselt op
uw partij moeten stemmen?
4. Wie uit Overasselt komt op uw kieslijst? En
op welke plaats?
Alle partijen (behalve de VVD) hebben de vragen beantwoord. Om alles hier af te drukken
zou te veel ruimte vergen, maar wie de complete antwoorden wil lezen van alle partijen,
kijkt op de website van de Dorpskrant (www.
overasselt.info onder het kopje ‘Dorpskrant
extra’). En verderop in deze Dorpskrant vinden de geïnteresseerden nog een artikel over
hoe het tijdens deze verkiezingen in Heumen
ongeveer in z’n werk gaat.
Bij de vorige verkiezingen is de meest opvallende gebeurtenis dat de grootste partij (de
lokale Democraten Gemeente Heumen) door
de overige partijen buiten spel is gezet en niet
in het College terecht is gekomen. Met aanstaande verkiezingen is er één nieuwe lokale
partij bijgekomen, de Kiezersclub (lijst 7).
Daarnaast zijn er dus CDA, VVD, Groen-Links,
D66, PvdA en DGH.
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Belangrijkste knelpunten en oplossingen in
Overasselt volgens de partijen
Het CDA noemt de mismatch van vraag en
aanbod op de woningmarkt. Ze willen het tempo van de in ons dorp geplande nieuwbouw
bewaken en geven aan ook oog te hebben
voor het landelijk karakter van de nieuwbouw.
Ook de verkeersveiligheid wordt door hen
genoemd: dat moet écht beter, zo vindt deze
partij. Corona heeft de samenhang van bewoners geschaad. Dat moet weer gerepareerd
worden. Wat betreft het buitengebied zouden
volgens het CDA de daar werkzame ondernemers meer ruimte krijgen en dat procedures
minder streng worden.
De PvdA vindt op het thema woningmarkt dat
vooral jongeren en starters meer steun verdienen. Dus samen met het dorp kijken naar
nieuwbouwmogelijkheden Ook noemt deze
partij de verkeersveiligheid op de doorgaande
hoofdweg. Ze wil die samen met de Provincie
verbeteren. Én ze breekt een lans voor goede
zorg voor onze monumenten en wil daar dus
geld in blijven steken.
Groenlinks noemt ook de woningbouw als
grootste knelpunt en wil voldoende betaalbare
woningen voor starters en senioren bouwen.
Daarbij goed gebruik maken van inspraak. Bij
wonen hoort een goed leefklimaat: de partij wil de Maasdijk autoluw maken, maar de
boeren moeten er wel kunnen werken. Ook
een wandelverbinding tussen Maasdijk en
Oude Kleefsebaan (bij Molen Zeldenrust) wil
deze partij realiseren. Verder wijst men op
het sluipverkeer over de Hoogstraat: dat moet
worden tegengegaan terwijl deze straat ook
groener en veiliger moet. Daar wil men op
inzetten. Tenslotte prijst men het rijke Overasseltse verenigingsleven en wil men de initiatiefrijke en daadkrachtige Overasseltenaren
graag steunen.
Ook DGH noemt de verkeersveiligheid op
Hoogstraat en Schoonenburgseweg als knelpunt. Men zegt te gaan voor 30 km op de

Hoogstraat en een verkeersveilige oversteek
bij de supermarkt. De verkeersafwikkeling
Kruisbergsestraat heeft de zorg van DGH. De
partij benadrukt bij de twee woningbouwprojecten de wensen van bewoners heel serieus
te nemen en er ook de snelheid in te willen
houden en men is vóór Tiny Houses in ons
dorp. Tenslotte wil de partij in gesprek met
onze jongeren om hun wensen en behoeften
te peilen.
D66 noemt als knelpunten naast de woningmarkt en verkeersveiligheid ook de klimaattransitie, het Verenigingsgebouw en de Bibliotheek. Én de gevoelde afstand tussen ons
dorp en de gemeente Heumen. Woningbouw
wil de partij stimuleren, maar wel met behoud
van het groene karakter en als onderdeel van
een langetermijnbeleid (30 jaar) voor woningbouw, natuur en herbestemming agrarische
gronden. Men pleit voor steun aan bewoners
bij isolatie en zonnepanelen. Regenwater niet
direct in het riool, maar via de grond. Men wil
een energiepark langs de A73. Steun voor het
Verenigingsgebouw en meer samenwerking
met sport en cultuur evt. via de dorpsverbinders. Het project ‘Heumen praat mee’ moet
niet afgeschaft maar vernieuwd en verbeterd
worden zodat mensen beter toegang tot de
besluitvorming hebben.
De Kiezersclub is een nieuwe partij die er
eerlijk voor uitkomt nog geen duidelijk beeld
te hebben van wat er in Overasselt speelt.
Maar dat willen ze wél graag weten en daarom
gaan ze in gesprek met bewoners en ondernemers daar om te komen tot een agenda. De
partij benadrukt de burger op 1 te hebben en
daarbij te streven naar betere communicatie
tussen gemeente en haar inwoners.
De VVD heeft onze vragen niet beantwoord.
Waarom zouden mensen in Overasselt op
uw partij moeten stemmen?
Het CDA zegt goed vertegenwoordigd te zijn
in ons dorp. Mannen en vrouwen met diverse

achtergronden en met kennis van zaken die,
omdat zij deelnemen aan het verenigingsleven, goed benaderbaar zijn.
De PvdA zegt dat hun ideeën over iedereen gaan en willen heel goed luisteren naar
bewoners zodat we goede besluiten kunnen
nemen. Zoals zij dat bijvoorbeeld bij het debat over duurzame energie hebben gedaan.
Groenlinks beantwoordt deze vraag niet
echt maar geeft aan dat er drie mensen uit
ons dorp op hun lijst staan: zij weten wat er
bij ons in Overasselt leeft en daarmee kan
Groenlinks haar inzet in ons dorp bepalen.
DGH geeft aan dat haar wortels in ons dorp
liggen en dat ook de lijsttrekker er vandaan
komt. Zij zijn een ongebonden lokale partij
en willen samen met de inwoners het leven
duurzamer en toekomstbestendiger maken.
D66 wil klaar zijn op alle terreinen en heeft
daartoe een toekomstvisie met een horizon
van 30 jaar. Dankzij het feit dat D66 een landelijke partij is, kan zij makkelijker de lokale
problemen die samenhangen met regio en
Provincie tot een oplossing brengen (verkeer!)
De Kiezersclub: elke stem op ons uitgebracht zal bijdragen om belangrijke zaken
voor Overasselt onder de aandacht te
brengen. Met agenda’s per kern en open
communicatie willen zij daarbij iedereen de
juiste aandacht geven.
De VVD heeft onze vragen niet beantwoord.
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Wie uit Overasselt staat op uw kieslijst en
op welke plaats?
CDA: Desiree Verkaaik (3), Ria Derks (4), Marieke
Duinkerken (5). Lager op de lijst staan Dorothé van
Gorp, Paul Gerrits, Jan van de Burgt en Lambert de
Wildt
PvdA: Harrie Joosten (8)
Groenlinks: Walter van der Cruijsen (4), Jana Flohr
(6), Hennie Grol (19),
DGH: Brigitte Ebben(3), Dirk Jansen (9), Karin Jilesen (13) Lager op de lijst staan Vincent Thelosen,
Fons Gerrits, Eric Laurant, Frank Hilbrands, Willie
Lemmens, Mieke de Graaff, Els Lamers
D66: Kasper Kropman (14),
De Kiezersclub heeft geen kandidaten uit Overasselt
op de kieslijst
VVD: onze vragen niet beantwoord.

Per saldo
Vrijwel alle partijen zien de onbalans in de
woningmarkt en de verkeerssituatie op de
Schooneburgseweg Hoogstraat als de grote
knelpunten. D66, Groenlinks en CDA benoemen de samenhang tussen bewoners als aandachtspunt, DGH noemt expliciet de jongeren.
Een duidelijk pleidooi voor betere communicatie
worden genoemd door De Kiezersclub en D66.
Die laatste partij gaat duidelijk in op de klimaattransitie.
Wie de uitgebreide antwoorden op onze vier vragen wil lezen verwijzen wij naar de website van
de Dorpskrant Overasselt: www.overasselt.info
(onder de knop ‘dorpskrant extra’). Wij wensen u
veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem.

DOOR NIEK EGTBERTS

KERSTBOMEN AAN DE BAR!?
Zitten twee kerstbomen aan de bar in ‘De
Zon’. Zegt de ene tegen de andere: ”Ik ben
zaterdag afgetuigd!” “Oh echt?”, zegt de
ander. “Weten ze wie dat gedaan heeft?” “Ja”,
zegt de ene. “Dezelfde die mij vorig jaar heeft
versierd.”
Aldus het begin van het bericht dat de vrijwilligers van de SOP kregen om zich op zaterdag
8 januari rond 10.00 uur te verzamelen om
de door iedereen geprezen kerstverlichting in
ons dorp af te breken.
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De Stichting Overasselt Promotion, kortweg
de SOP, regelt al jaren de Kerstverlichting, en
trouwens ook de sinterklaasversiering en de
versiering bij de doortocht van de Vierdaagse.
Er staan bijna 50 man op de vrijwilligerslijst
en daar is niets mis mee, vele handen maken
licht werk. Juist daarom denkt het bestuur dat
het werven van extra vrijwilligers niet zo moeilijk is. U kunt zich heel eenvoudig opgeven bij
het secretariaat van de SOP, onder postmaster@overasseltpromotions.nl
Mannen en vrouwen, iedereen is welkom!

IMKERVREUGD
door A. Wagenvoort in 1955, vertaald naar het Overasselts door Theo Dinnissen in 2022
As ut vurjaor is en de urste zonnestraole
Mien bije uut hun slaop hebbe gewekt
Dan bin ik zo blij dèt ik er wèr inne zie vliege
En luuster ik goed wa ze tot mien zegt
”Hoe issut baos, binde ok nog in leève
Hedde de winter ok goed durgebraocht?
ze kruupt dan over mien gezicht en hàànde
en zet mien zoemend inne goejendag.

Un bloemeveld lag dan vur mien ope
Van vroeg in ut jaor, totdêt de herfst hèt gedaon, Ik zal veul mois zien en liefluks allerweege
Dan pas kon ik mien bijtjes goed verstaon!
Mar och ik bin geboore zonder vleugels
En toch heb ik mien vreugde keer op keer,
As ik ze vol belaoje zie wederkeere
Dèt gut dun hele dag mar hin en weer.

Ik bin `n imker in mien hart en niere
Ik stao ermee op en goj d`r mee naor bed
Ik viend troost in eenzaomheid naor `t werke
As ik bij mien bije heb gezèète
Zie ik za dan wèr van mien planke vliege
De zonnestraole glinsterend tegemoet
Krieg ik duk un stil en groot verlange
Kon ik mar vliege zo as mien bijtjes doen.

Mien bije vraoge gin loon vur `t harde werke
Mar zien mien dankbaor vur wa zurg op tied
Ze zien anhankeluk van zonnewermte
En makt de suuker mi wa honing quitte.
Zo heb ik s`winters bij de werme kachel
Nog naosmaok van ut mooie zomerfist,
Wie zien bije durft te laote verhongere
Is nooit inne goeje imker gewist!

DOOR BESTUUR SVO

BESTUUR VERENIGINGSGEBOUW LUIDT NOODKLOK
“Nee, het is niet Corona waarom wij aan de bel
trekken”, aldus Wim Cousijn, voorzitter van SVO
(Stichting Verenigingsgebouw Overasselt), want
dat komen we wel weer te boven. Het gaat nu
om de dreiging van lege bestuurszetels. In mei
van dit jaar stapt onze penningmeester op, Stefan Peters zit er al meer dan drie termijnen van
drie jaar. En ook Wim (inmiddels in zijn 70ste levensjaar) wil het stokje na twee termijnen graag
doorgeven aan een jonger iemand.
Het Verenigingsgebouw is het bruisend hart
van ons dorp. Het draait op veel enthousiaste
vrijwilligers en beheerder Desiree Verkaaik.
Meer dan vijftig clubs hebben hier hun thuis.
Bijzonder voor een dergelijke voorziening is dat
je het zo gek nog niet kunt verzinnen of het kán.
Er is altijd goed overleg tussen het beheer en
mensen die iets willen. En zo lang er mensen
komen die ook nog iets verteren, kan de kachel
blijven branden. Het SVO-bestuur faciliteert alle
huidige en komende activiteiten door er voor
te zorgen dat o.a. het onderhoud, de veiligheid,
de vergunningen en de financiën van het ge-

bouw op orde blijven. Zo hebben bestuursleden bijvoorbeeld een grote rol gespeeld bij het
realiseren van de gloednieuwe grote demonstratiekeuken. Maar ook zorgden zij er voor dat
vorig jaar het verwarmingssysteem vervangen
kon worden. “We hebben het beiden met veel
plezier gedaan. Het is prachtig werk en qua
tijdsbeslag valt het allemaal wel mee. Maar het
wordt écht tijd voor nieuw bloed!” zegt Stefan.
De portefeuilles “gebouw” en “secretariaat” zijn
afgelopen jaar al voorzien van nieuwe mensen
(Eric Mertens en Ellis van Wieringen). De nieuwe voorzitter en met name de nieuwe penningmeester hebben bij voorkeur al de juiste kennis
en affiniteit met deze rol. Uiteraard zal er een
goede overdracht plaatsvinden.
Heb je zin om het SVO-bestuur te versterken als
voorzitter of penningmeester en zo bij te dragen
aan het mogelijk maken van de vele activiteiten
in het Verenigingsgebouw, of wil je meer weten
over wat beide functies inhouden? Neem dan
contact op met beheerder Desiree Verkaaik,
telefoon: 06-86838681.
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Zorg & Welzijn

DOOR WERKGROEP ZORG & WELZIJN

VRIJWILLIGERSINITIATIEVEN
INOverasselt
OVERASSELT
Vrijwilligersinitiatieven in
Ontmoeting buitenshuis
Buurderij de Lage Hof
Riet Dinnissen, 024-6221680
www.buurderijdelagehof.nl
Verenigingsgebouw
Desiree Verkaai, 0686838681
www.verenigingsgebouw-overasselt.nl
Stichting de Mijlpaal 65
Rob Steenvoorden, 0654398091
KBO (belangenorganisatie senioren)
Richard vd Hoogen, 024-6222136,
www.kbogelderland.nl-afdelingen
Overasseltse Vrouwen Organisatie
L.Kesseler, 024-3582915
www.overasseltvo.nl
Alzheimercafé
024-3570570 (Malderburch)

Maaltijden
Samen aan tafel
Thea Dinnissen, 024-6221672

Beweging
Buurtsportcoach voor jeugd en jongeren
Daan Smits, 0650158975
Beweegcoach voor ouderen en mensen met
beperking, Dorien Vrolijks, 0652683116

Ontmoeting binnenshuis
Bezoek vanuit de KBO of de Zonnebloem
Thea Dinnissen, 024-6221672

Vervoer
Buurtvervoer
0638278231

Praktische hulp
Repair café (voor reparatie van spullen)
elke 1e vrijdag van de maand,
14-16 uur, verenigingsgebouw
Klussendienst (voor kleine klusjes in huis)
024-3570570 (Malderburch)

Bezoek en Opvang Service
(voor het ontlasten van mantelzorgers)
024-3570570 (Malderburch)
Kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’
024 – 3588300 (Gemeente Heumen)
www.VGZ-zorgkantoren.nl/kennisloket

Staat uw initiatief er per abuis niet bij of
heeft u een nieuw initiatief?
Of heeft u behoefte aan iets wat er nog
niet lijkt te zijn?
Neem contact op met Nico Aaldering via
0614831952 of nicoaaldering@gmail.com

Professionele hulp nodig?
Neem contact op met Vraagwijzer via 14024 of zie de gemeentegids
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DOOR FONS GERRITS

WAAROM HEET DE BALKAN DE BALKAN?
Één van de mooiste en gezelligste wijken van
Overasselt is ongetwijfeld de Balkan. De wijk
die is ingeklemd tussen Hoog– en Laagstraat en
zich uitstrekt tussen Kasteelse- en Garstkampsestraat. De circa 85 woningen die deze wijk
omvatten, liggen aan straten die genoemd zijn
naar vogels zoals de lijster, de vink, de kievit, de
meeuw en de merel. Geen deftige siervogels
of zeldzame exoten maar alledaagse huis- en
tuinvogels die we allemaal wel kennen. Een
tikkeltje saai misschien maar zeer betrouwbaar
en vredig. Maar waarom heet deze wijk dan de
Balkan? Balkan is niet bepaald een betrouwbare en vredige regio in Europa. In tegendeel, de
Balkan is berucht om verschillende bloedige
Balkanoorlogen en opstanden tegen de Turken,
tegen Oostenrijk, de eerste wereldoorlog is er
begonnen, een aantal jaren later gevolgd door
een heftige partizanenoorlog tegen de nazi’s en
25 jaar geleden speelde het uiteenvallen van
Joegoslavië. Wat heeft dat in godsnaam te maken met onze vredige Balkan in Overasselt?
Dit is het verklaring die ik van mijn oudste broer
te horen kreeg toen ik hem er een paar jaar
geleden naar vroeg. De Balkan ligt laag, de
grond is niet erg vruchtbaar en bovendien altijd
nat. Het werd vroeger, tot eind jaren zestig, niet
voor veel meer gebruikt dan voor het storten
van afval zoals dat toen wel vaker ging. Tussen

de verfblikken, accu’s, lege oliedrums, eternietplaten en dergelijke door scharrelde een varken
van van de Scheur of een gans van Derks. Een
beetje een ongure plek dus waar je niet voor
een romantisch wandelingetje naar toe ging.
In de ruige jaren zestig hadden de boomers op
hun Kreidlers en Zúndapps weinig ander vertier
dan te luisteren naar de opzwepende muziek
van Beatles en Stones op Veronica en Radio
Mi amigo. De hormonen gierden door hun
puberlichaam. Ze zochten elkaar na school op,
gingen ‘zomers naar de kermissen in de buurt
en speelde zondags voetbal. De rockers van “’t
turp” en die van Worsum hadden daarbij nog al
eens onderlinge rivaliteit. Als de opstand tegen
het ouderlijk gezag even niet wou vlotten en hun
baldadigheid toch een uitlaatklep zocht kon het
voorkomen dat ze afspraken om de rivaliteit uit
te vechten. Plaats van handeling was dan vaak
de plek rondom de latere Laagstraat, centraal
gelegen en bovendien aan het gezag onttrokken. Daardoor kreeg deze hoek al voordat de
wijk gebouwd was, de toepasselijke naam de
Balkan. Een plek waar, in dit geval gelukkig in
het klein, oorlogen worden uitgevochten.
Heeft u een andere verhaal dat de naam Balkan verklaart? Woont u misschien op een plek
met een bijzondere naam waar een verhaal bij
hoort? We horen het graag.
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DOOR RIXT EN EVI

€40,- OPGEHAALD VOOR KWF
verkopen langs de deuren. We zochten een
sponsor voor de inkopen zodat we al het geld wat
we verkochten ook aan het goede doel konden
geven, dat is KWF.
Waarom kozen jullie voor KWF?
KWF is de Nederlandse kankerbestrijding. Het is
heel belangrijk dat er zoveel mogelijk onderzoek
naar alle vormen van kanker is om deze ziekte
te bestrijden. Daarom wilden we op deze manier
helpen.

Hoe kwamen jullie op dit idee?
Op school kregen we de opdracht voor Jeelo
om in groepjes een bedrijf op te richten voor het
goede doel. We moesten ‘winst’ maken zodat we
daarmee het goede doel konden steunen.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Het was een paar weken voor kerst en toen
bedachten we dat we kerstballen konden gaan
versieren, met glitters, lijm, stiften en die gaan

Hoe ging het?
We hebben samen de kerstballen allemaal
versierd en hadden grote en kleine kerstballen.
De grote kosten een euro, de kleine 50 cent. We
zijn in Overasselt bij de mensen gaan aanbellen
en hebben uitgelegd waarom we de kerstballen
verkopen. Bijna iedereen wilde wel meedoen
met onze actie. We kregen soms zelfs extra geld
mee! In twee middagen hadden we alle verkocht
en 40,- opgehaald. Dat hadden we zelf ook niet
verwacht!

DOOR FONS GERRITS

BEN DE CORT OP DE MAT
In de dorpskrant van oktober jl berichtten we dat
Ben de Cort uit Overasselt Nederlands kampioen Judo is geworden. De judo ontwikkelingen
van Ben gaan in hoog tempo door. Ben heeft de
NOC*NSF talentstatus en is door de Nederlandse Judobond geselecteerd voor twee Europa
Cup-toernooien in Italië en in Kroatië.
Coronapech
Vorig jaar streed Ben in Bremen al op Europees
niveau en van 10 tot 13 februari zou Ben in Lignano Italië uitkomen als ‘cadet’ in de categorie
-18 jaar, -60 kilogram. Helaas ging dit toernooi
voor Ben niet door. Ben is niet lang voor vertrek positief getest op corona. Hierdoor kan hij
zich niet plaatsen op de Europese ranking. Om
het risico op Covid zo klein mogelijk te houden
wordt het strenge Bubble to bubble-concept
gehanteerd. Dit wil zeggen dat de atleten al dagen van tevoren aanwezig moeten zijn. Hij baalt
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ontzettend maar in maart volgt voor Ben gelukkig
een toernooi van de Internationale Judo Federatie in Zagreb, Kroatië. Dit vooruitzicht maakt een
hoop goed. De dorpskrant zal deze kanjer blijven
volgen en verslag doen van zijn sportieve prestaties. Overasselt is trots op Ben maar het kost ook
een hoop geld. Het zou meer dan welkom zijn als
Ben ook vanuit de Overasseltse gemeenschap
gesponsord wordt. Laten we Ben helpen deze
sportdroom te verwezenlijken. Wil je Ben sponsoren? Neem contact op met de redactie.

DOOR ANKE HERMSEN

NIEUWE WONINGEN NOG NIET OPGELEVERD
In het vorige nummer van de dorpskrant
lieten we jullie weten dat deze nieuwe woningen supersnel neergezet zouden gaan
worden. We schreven zelfs dat de woningen met kerst bewoond zullen zijn. Wat
een teleurstelling voor de bewoners. Half
januari blijken de woningen er nog een
beetje troosteloos bij te liggen. De woningen lijken op het eerste gezicht klaar, ze
moeten alleen nog bewoonbaar gemaakt
worden. Schilderen, vloeren leggen, inrichten. Helaas! Geen lachende en tevreden
bewoners, maar stratenmakers die proberen
de woningen bereikbaar te maken. Er wordt
weliswaar hard gewerkt, maar niet door
verhuizers. Het trottoir ligt er inmiddels,
maar verder zijn de verhuiswagens nog niet
in staat om de woningen te bereiken. (we
schrijven dit eind januari)
Voor sommige bewoners een bittere pil, dat
heeft u in de Gelderlander al kunnen lezen.
Deze keer dus geen gesprek met een nieuwe bewoner, wie weet in het volgende nummer!

DOOR NICO AALDERING

VERGETEN MUZIEK
Door de jaren heen is er prachtige muziek
gemaakt en er is niets leukers dan ‘vergeten
muziek’ te delen. In deze rubriek wordt deze
‘vergeten muziek’ opnieuw voor het voetlicht
gebracht. Deze keer de titelloze LP van Judee
Sill. In haar korte tragische leven (1944 1979) heeft ze maar 2 lp’s gemaakt. De single
van haar debuut ‘Jesus was a crossmaker’
was een klein hitje in Nederland. Gekocht
in 1973 is deze plaat mijn hele leven ‘bij me
gebleven’ en ik draai hem nog graag en regelmatig. Waarom?

wordt door haar adembenemende muziek, is
het misschien verstandig je hartslag te controleren’. Misschien daarom….

Je hebt van die platen die je van begin tot
eind kunt draaien en die een fijne sfeer creëren. In het boekje ‘The best music you’ve
never heard’ staat: ‘Sill’s doel was bij de luisteraar ‘het hart te openen. Als je niet geraakt
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DOOR DOROTHÉ VAN GORP IN SAMENWERKING MET DE REDACTIE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 14, 15 en 16 maart mogen we weer naar
de stembus om een nieuwe gemeenteraad te
kiezen. In verband met de coronapandemie is
dit gespreid over 3 dagen. In Nederland mogen wij elke 4 jaar onze volksvertegenwoordigers aanwijzen. Er zijn veel landen waar dat
niet kan. Laten wij van onze vrijheid dan ook
gebruik maken. Hoe gaat het in zijn werk en is
uw stem belangrijk?
De deelnemende politieke partijen moeten
zich vóór 20 december aanmelden. De nummers van de kieslijsten zijn afhankelijk van
het aantal stemmen dat de partij bij de vorige
verkiezingen haalde. De grootste krijgt nummer één. Een nieuwe partij moet achteraan
aansluiten. Vóór 31 januari moet de kandidatenlijst zijn ingeleverd. Daarna volgt de verkiezingscampagne. Elke stem is belangrijk. De
gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging
die het dichtst bij de burgers staat en die 4
jaar lang voor u klaar moet staan.
U kunt, bij de partij van uw keuze, stemmen
op nummer 1 van de lijst, maar misschien
kent u iemand die lager op de lijst staat, aan
wie u liever uw stem geeft. Uw stem gaat dan
evengoed naar deze partij. Welke kandidaten
op een verkiesbare plaats op de lijst staan is
afhankelijk van het aantal zetels dat de partij
behaalt. Heeft een partij drie zetels dan, dan
is de kans dat nummer 4 in de gemeenteraad
komt klein. Tenzij de partij voldoende stemmen haalt voor een extra zetel. Toch is geen
enkele kandidaat echt onverkiesbaar. Ook op
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een lager plaats kun je voldoende voorkeursstemmen halen om toch in de raad te komen.
Dat moet dan wel 50% van de kiesdeler zijn.
In onze gemeente gaat het dan om ongeveer
250 stemmen. Dus u ziet: elke stem telt, ook
de uwe!
Als ik voor de moeilijke keuze sta welke partij
ik moet kiezen, lees ik eerst het verkiezingsprogramma van diverse partijen. Ook bekijk ik
de kandidatenlijsten om te zien of daar bekenden bij staan. Omdat ik vind dat er te weinig
vrouwen in het gemeentebestuur zitten stem
ik bijna altijd op een vrouw. Dit komt de diversiteit in de raad ten goede en dames hebben
soms andere inzichten dan mannen. Ik let
erop of de partijen hun verkiezingsbeloften
van 4 jaar geleden zijn nagekomen. Ook vind
Ik het belangrijk dat bestuurders integer zijn
en geen strafblad hebben. Dat zij zich houden
aan de normen, waarden en wetten die voor
iedereen gelden.
Ik heb Overasselt leren kennen als een dorp
dat zijn eigen zaakjes regelt. Dat maakt het
des te belangrijker dat u een kandidaat uit uw
eigen dorp kiest. Deze weet wat er leeft onder
de inwoners en begrijpt wat ons dorp nodig
heeft. Iemand die opkomt voor Overasselt.
Dus u ziet, er is heel wat te kiezen in maart.
Gebruik uw stemrecht want ook uw stem telt!
Ik wens u veel wijsheid toe want u moet het 4
jaar met de nieuwe gemeenteraad doen, voordat u weer mag stemmen.
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DOOR MIEKE DE GRAAFF

DE GESCHIEDENIS VAN:
LAWN TENNISVERENIGING OVERASSELT

In 1974 nam huisarts Jo Vorstenbosch het
initiatief tot het oprichten van een tennisvereniging in Overasselt. Samen met Jos
Stakenborg, Tonnie van Dongen, Piet Nijs,
Anton Schoenmakers, Jacques van Lin jr.
en Mieke de Graaff werkte hij zijn plannen
uit en werd Stichting Tennissport Overasselt een feit. Er werd overleg gepleegd
met het college van B&W van de gemeente
Overasselt, vooral met wethouder Brattinga, om een geschikte locatie te zoeken.
Omdat de gemeente al plannen had om de
voetbal- en korfbalvelden vanaf de Prinses
Irenestraat te verplaatsen naar de Ewijkseweg, was het logisch dat ook de tennisbanen daar terecht zouden komen. Zo kon in
1975 het nieuwe sportpark de ‘Passelêgt’
worden geopend waar ook de S.T.O., met
twee gravelbanen, deel van uitmaakte. Als
stichting kende de S.T.O. geen leden. Wie
wilde tennissen betaalde contributie en
werd daarmee ‘Parkkaarthouder’.
De club groeide snel en het tennispark
werd spoedig uitgebreid met de banen 3
en 4. Hierdoor groeide ook de behoefte
aan een clubhuis. Piet Nijs wist een houten
keetje te regelen dat door Jacques van Lin
werd opgeknapt zodat het dienst kon doen
als kantine en kleedkamer. Het zou nog
heel wat jaren meegaan. In 1979 werd de
S.T.O. opgeheven en werd de Lawn Tennisvereniging Overasselt opgericht. Pas in
1981 werd het tennispark voorzien van het
huidige clubgebouw met het markante dak.
Architect Piet Nijs, inmiddels geen bestuurslid meer, tekende voor het ontwerp.
Aanvankelijk werd de nieuwe sportclub
argwanend bekeken door de bevolking van
Overasselt. Men beschouwde het als een
nieuwigheidje, speciaal voor de ‘import’.
De eerste talentvolle tennissers bleken
echter de tafeltennissers te zijn van O.T.T.V.
die in de zomer de tennisbaan hadden
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ontdekt. Hierdoor werd de club al snel een
gewaardeerd onderdeel van de Overasseltse sportwereld.
In 1989 bereikte het ledenaantal het
hoogtepunt van 385 leden, reden voor de
aanleg van baan 5. Het gravel werd vervangen door kunstgras, waardoor in alle
seizoenen kon worden getennist. Ook het
clubhuis werd uitgebreid. Er is door de club
altijd veel geïnvesteerd in de jeugd d.m.v.
jeugdbegeleiding en een groot aanbod aan
activiteiten. Helaas verdwijnen de jongeren vaak uit beeld zodra zij de middelbare
school hebben verlaten. Op dit moment telt
L.T.V.O. nog maar 13 jeugdleden, terwijl de
jeugdcommissie zich echt inspant om hen
met o.m. twee keer per jaar een Mini Maxi-toernooi leuke activiteiten te bieden. Om
de club ook voor de jonge volwassenen
aantrekkelijk te houden onderzoekt het bestuur of een padelbaan aan het tennispark
kan worden toegevoegd.
Voor de ouderen die in beweging willen
blijven blijkt de tennisbaan nog steeds een
gewilde plek te zijn waar naast de sportieve
inspanning ook de sociale contacten een
belangrijke rol spelen.

DOOR FONS GERRITS

OVERASSELT DECOR VOOR HOLLYWOOD PRODUCTIE
Als je de gemiddelde Amerikaan vraagt om
Nederland aan te wijzen op de wereldbol,
moet hij daar even zijn tijd voor nemen.
Laat staan dat hij weet waar Overasselt ligt.
Toch wist de bekende producent van Hollywood-films Pendula Salix de weg naar ons
dorpje te vinden. Uitgerekend Overasselt
heeft hij uitgekozen om een gedeelte van
zijn nieuwste film op te nemen.
Het verhaal draait om een middeleeuws
dorp dat door een kloof in twee helften is
gesplitst. Elke helft heeft zijn eigen leider
(Scavanger en Stubborn), en de inwoners
van de twee helften kunnen totaal niet met
elkaar overweg. Een neutraal boerengezin
leeft op het erf dat dwars doormidden is
gesneden door de kloof. Het gezin probeert er het beste van te maken.
Meermaals probeert men toenadering te
zoeken tot elkaar maar Scavanger en Stubborn zijn zo haatdragend jegens elkaar dat
het telkens eindigt in een korte slag even
buiten het dorp.
Corny, de zoon van Scavanger, en Nea, de
dochter van Stubborn, hebben in het geheim een oogje op elkaar. Stubborn wordt
echter tegen Scavanger opgezet door zijn
doortrapte raadgever, Toxis die ook een
oogje op Nea heeft. Daarbij zelfs zo ver
gaand zich dat hij de Scavangers als slaven
aanbiedt aan de Spaanse vijand. Hoe het

verder afloopt wil de producer, om voor de
hand liggende redenen, niet verklappen.
Tijdens de opname van de film wordt de
Hoogstraat omgebouwd tot een zandweg
(met meer dan 40 vrachtwagens zand!)
waarop door het midden met filmische
effecten een kloof wordt gemonteerd. De
huizen aan weerszijde worden met gigantische decorstukken omgetoverd tot een
middeleeuws dorpsaanzicht. Pendula Salix
verklaarde tegenover het blad “filmnieuws”
voor het dorp Overasselt te hebben gekozen nadat hij gehoord had dat er in dit dorp
al jaren een denkbeeldige kloof bestaat
tijdens de carnaval waarvan men de oorsprong zelf niet meer weet. Dit gegeven intrigeerde de producent dermate dat hij het
als uitgangspunt heeft genomen bij de opdracht aan de scenarioschrijver. In Overasselt zullen alleen de buitenscenes worden
opgenomen, de scenes die zich binnenshuis afspelen worden in de MGM-studio’s
opgenomen. De filmproducent verwacht
dat de opnames zes tot acht weken in
beslag zullen nemen. Tijdens de opnames
is de Hoogstraat niet bereikbaar en zal het
verkeer omgeleid worden. Lokaal verkeer
zal gebruik kunnen maken van Laagstraat
en Zilverbergweg. Als u wilt figureren in de
film en samen wilt werken met sterren als
Pitt, deCaprio, Blanchet e.v.a. kunt u zich
aanmelden bij de dorpskrant. De opnames
gaan volgens plan in juli plaatsvinden.
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DOOR JUDITH VAN BEUKERING

DE ‘VOGELARCHITECTUUR’ VAN LEO GERRITSEN
Voor beeldend kunstenaar Leo Gerritsen
(1951) is kunst maken eigenlijk zijn vierde carrière. Hij startte na de kunstacademie als architecturaal vormgever, werd daarna huisman
en werkte vervolgens dertig jaar lang met veel
plezier als creatief therapeut in de Pompekliniek. Pas toen hij 65 werd, vond Leo voor
zichzelf een kunstvorm uit die bij hem paste
en die hem als pensionado danig in beweging
zou houden: het construeren van beelden uit
cortenstaal en staaldraad.
Dagelijks aan het werk
De eerste twee jaren als beeldend kunstenaar
moest Leo nog wel eens vragen om ergens
te mogen exposeren. Maar sindsdien hoeft hij
er geen moeite meer voor te doen. Hij wordt
ervoor gevraagd en nu exposeert hij zo’n zes
keer per jaar in beeldentuinen en op kunstmanifestaties in Nederland en België. Hij zou
nog veel meer kunnen exposeren, ware het
niet dat zijn productie dat niet toelaat. Hij kan
eenvoudigweg niet meer kunstwerken maken.
Leo werkt dagelijks consciëntieus een aantal
uren aan het construeren van zijn beelden.
Knutselen
Het gemak waarmee nu alles gaat, staat in
schril contrast met zijn schooltijd en de moeite
die hij heeft moeten doen om uiteindelijk aan
de kunstacademie te kunnen studeren. Leo
vertelt hierover: “Als jongen kon ik op school
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niet goed meekomen. Tegenwoordig zou men
zeggen dat ik dyslectisch was. Ik werd achterin de klas gezet en omdat ik geen lastige
leerling was, werd er verder geen aandacht
aan mij besteed. Wat ik erg graag deed, was
knutselen. School was voor mij eigenlijk alleen
maar een onderbreking van het knutselen. Na
de lagere school ging ik naar de detailhandelschool omdat daar veel creatieve vakken
gegeven werden, zoals etaleren. Maar ik wist
toen al dat ik nooit iets in ‘de middenstand’
wilde gaan doen.”
Vis in het water
Langzamerhand werd Leo zich ervan bewust
dat de kunstacademie zijn toekomstdroom
was. Omdat de toegangseis Mavo was, zorgde
hij ervoor dat hij tijdens zijn militaire dienst
dit diploma haalde. Maar toen hij zich ging
aanmelden, bleek dat de toegangseis inmiddels opgeschroefd was tot Havo. Leo kan er
nog geëmotioneerd van raken als hij hier aan
terugdenkt. Leo: “Bij de kunstacademie St.
Joost in Breda vertelden ze dat Havo weliswaar de eis was, maar dat ze in uitzonderlijke
gevallen iemand toch toelieten. En dat gebeurde! Ik mocht komen en sindsdien voelde
ik me als een vis in het water.” Leo volgde
de opleiding architecturale vormgeving. Na
de kunstacademie werkte hij een jaar bij een
architectenbureau in Londen. Maar terug in
Nederland kon hij in zijn vakgebied geen werk

vinden. Het aantal architectenbureaus in de
jaren zeventig was dun gezaaid. Zoals gezegd
werd Leo huisman, en was echtgenote Cobie
kostwinner van het gezin. “Dat was heel uitzonderlijk voor die tijd”, vertelt Leo, “ik was de
eerste huisman in Overasselt!”
Vogelarchitectuur
In het beeldend werk dat Leo na zijn pensioen
is gaan maken, komen al zijn ervaringen en
voorliefdes samen. Zijn liefde voor het vormgeven en dingen met zijn handen maken, voor
architectuur en de natuur. Uit stalen plaatmateriaal maakt hij een soort huisjes, altijd voorzien van een deksel of deurtje zodat ze open
kunnen. En deze huisjes zet hij op staaldraden
poten. De poten staan niet recht (dat vond
Leo saai) maar ze zijn enigszins geknikt. Ze
ogen een beetje als insectenpoten of verfijnde
takken. Het geeft het geheel ook iets luchtigs.
Bijzonder is dat zijn beelden daadwerkelijk gebruikt kunnen worden door vogels, om erin te
nestelen of als voederstation. Als we voor het
interview binnen zitten met uitzicht op de tuin,
zien we een koolmeesje nieuwsgierig de huisjes verkennen. Misschien is het wel een goede broedplek voor het naderende voorjaar?
Leo: “Daarom raad ik kopers ook altijd aan om
de beelden in het voorjaar in de schaduw te
zetten.” Staal kan in de zon immers heel warm
worden.
Onuitputtelijk
We duiken samen ook nog even in de schuur
waar hij zijn werkplaats heeft. Het staat er
bomvol met beelden, elk exemplaar uniek.
Sommige werken hebben in plaats van dun-

ne pootjes een brede voet die doet denken
aan een totempaal. Leo maakt ook beelden
zonder gebruiksfunctie, met vormen van
cactussen of bloemen. “De mogelijkheden
zijn eigenlijk onuitputtelijk”, vertelt Leo. Voor
de foto sjouwt hij een beeld naar buiten en
plaatst dit aan het water. Leo en Cobie wonen uniek. Hun huis staat onder aan de dijk
en hun tuin grenst aan de Erpewaai, de eerste kolk van het gelijknamige natuurgebied.
Via een steiger kun je zo het water bereiken. Je kunt je voorstellen dat dit voor een
kunstenaar en natuurliefhebber als Leo een
enorm inspirerende plek is.
Veel gebracht
“Het kunstenaarschap heeft me veel gebracht”, zegt Leo. Als hij exposeert op manifestaties, bijvoorbeeld de jaarlijkse Kunst10daagse in Bergen en Bergen aan Zee,
probeert hij altijd om er ook een soort vakantie van te maken samen met Cobie. Ze staan
er met een caravan en overdag gaan ze dan
samen naar de expositieplek. Door de kunst
komt Leo dus op veel verschillende plekken.
Het levert ook veel contacten op. Zo komt
vanmiddag nog een Belgische galeriehouder
kijken naar zijn werk. En aanstaande week
vertrekken ze naar Curaçao. Dat is voor een
vakantie, maar ook wel weer voor de kunst.
Ze gaan een bekende op zoeken, een kunstenaar die een kathedraal gebouwd heeft,
helemaal gemaakt van een soort doornen die
op het eiland te vinden zijn. Wie weet met wat
voor ideeën Leo uitgerust en wel terugkomt in
Overasselt? Meer informatie over Leo Gerritsen: https://leogerritsen.eu
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DOOR ZAPHIRA VAN LEEUWEN

BEWEEGROUTE OVERASSELT
De werkgroep ‘Overasselt beweegt en ontmoet actief’ heeft in samenwerking met de
KBO een budget aangevraagd bij de gemeente Heumen om ouderen meer te laten
bewegen. Om te zorgen dat u zich prettig
voelt om te bewegen is het mogelijk om deel
te nemen aan de beweegroute met begeleiding. In samenwerking met Dielke Personal
Training en Fy-fit fysiotherapie wordt het
Valpreventie programma en de beweegroute
voor (kwetsbare) ouderen u aangeboden.
Speciaal voor inwoners van 65 jaar en ouder bieden we 6 kennismakingstrainingen
aan met professionele begeleiding. U kunt
zich inschrijven voor de lessen op dinsdagen van 9 tot 10 uur of donderdagen 11 tot
12 uur. Na afloop is er nog tijd om even na
te kletsen met een goede kop koffie of thee.
We vragen een eenmalige bijdrage van €
10,00.
Wat is de bedoeling? Samen met een
sportinstructeur ga je een route lopen van
3 tot 5 km. Tijdens de wandeling worden
er oefeningen gedaan ter bevordering van
de coördinatie, stabiliteit, kracht en uithoudingsvermogen. Heb je een blessure of iets
chronisch, geef dit door.

Aanmelden: inwoners van 65 jaar en ouder
die minimaal een 45 minuten aan één stuk
kunnen wandelen. Beweegroute bestaat uit
8 lessen gedurende 8 weken (je kunt kiezen
voor de dinsdagen of de donderdagen). Waar:
De laan 3 Overasselt. Wanneer: groep 1 start
op dinsdag 8 februari om 9 uur en groep 2
start op donderdag 10 februari om 11 uur.
De laatste training is op dinsdag 26 maart of
donderdag 31 maart. Kosten: De gemeente
Heumen subsidieert het programma ter waarde van 85 euro pp. We vragen een bijdrage
van €10,00.
Voor vragen of aanmelden: Stuur een mail
naar: info@dielkept.nl of bel naar 06 411 291
46. Geef je volledige naam, bereikbaar telefoonnummer en welke dag je wilt deelnemen
op. Met eventueel bijzonderheden.

DOOR NICK EGTBERTS

VERKIEZINGSAVOND
Tijdens de Dorpsavond van 7 oktober j.l. werd
het motto “ We doen het in Overasselt zelf”
door de aanwezigen (ruim 200!) herkend en
erkend. De laatste jaren wordt door velen een
toenemende kloof ervaren tussen de plaatselijke politiek en de inwoners, lees:het dorp.
Toch hebben plaatselijke politieke partijen een
grote invloed op beslissingen en plannen die
het dorp betreffen. En op 20 maart zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen.
Op woensdag 9 maart a.s. organiseert het
Dorpsplatform samen met de Dorpskrant een
verkiezingsavond in ons Verenigingsgebouw.
Dit is het moment voor de politieke partijen
om potentiële kiezers te vertellen hoe zij
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aankijken tegen verschillende kwesties die
in ons dorp spelen. De avond is vrij toegankelijk voor kandidaten van de plaatselijke
politieke partijen, de inwoners van Overasselt
en andere belangstellenden. Koffie, thee en
snacks tijdens de nazit worden gratis aangeboden. De precieze invulling van de avond
zal via verschillende media bekend worden
gemaakt.
Ook vooraf kunnen vragen gesteld worden aan
de politici, die dan die avond mogelijk beantwoordt worden. Mail naar
nicoaaldering@gmail.com
Zet maar in je agenda: 9 maart, verkiezingsavond!

DOOR MIEKE DE GRAAFF

AED’S IN OVERASSELT
Binnen de bebouwde kom van Overasselt
hangen op dit moment 3 AED’s in beveiligde
kasten: bij het Verenigingsgebouw, bij de Mijlpaal en aan de voorgevel van Zilverbergweg
55. Deze zijn eigendom van de AED-stichting
en maken deel uit van het netwerk van HartslagNu. Bij dit netwerk is ook een groot aantal
vrijwilligers aangesloten die in staat zijn om te
reanimeren en met deze AED’s te werken. Zodra er bij de meldkamer van 112 een melding
binnenkomt van een hartstilstand, worden
deze vrijwilligers aangestuurd om een AED
op te halen en naar het slachtoffer te gaan en
binnen 6 minuten de reanimatie te starten.
Omdat Overasselt steeds meer in westelijke
richting is uitgebreid en straks ook plan Zilverberg wordt ontwikkeld, is er behoefte om in
die omgeving het netwerk uit te breiden met
nog een AED. Hiervoor heeft de AED-stichting
overeenstemming bereikt met Theo en Arnold
Derks van onze mooie, grote Plus-supermarkt.
Deze AED zal binnenkort, in een beveiligde
kast, geplaatst worden bij het hek van de
supermarkt, zodat deze ook 24/7 beschikbaar is in geval van een hartstilstand. Voor
de bebouwde kom van Overasselt zijn er dan
voldoende AED’s en vrijwilligers om van een
dekkend netwerk te spreken. De kern van
Overasselt is daarmee “hartveilig”.
Maar, Overasselt is meer dan alleen de bebouwde kom. In het buitengebied zijn de AED’s niet zo dicht gezaaid. Het netwerk van de

AED-stichting reikt niet zo ver. Dat van HartslagNu gelukkig wel en elke AED die is aangemeld
wordt door de meldkamer wel benut. Er hangt
er een bij de ingang van het voetbalpark en een
aan de gevel van Ijkelaarstraat 2, bij Alwin van
Raaij. Beide in de openbare ruimte.
Maar er is ook een AED aanwezig bij de huisarts, de tandarts en fysiotherapeut en ook bij
restaurant St. Walrick. Als deze aangemeld
zijn bij www.hartslagNu.nl dan zijn deze tijdens openingsuren ook beschikbaar.
Wil je ook leren reanimeren? Ga dan naar de
website van de AED-stichting:
www.aed-heumen.nl Je kunt dan ook vrijwilliger worden en levens redden.
In de volgende Dorpskrant kun je lezen hoe
het systeem werkt.

DOOR LUC DE WILDT

VOETBALCLINIC OVB VOOR DE MINIPUPS!
Om de jongste kinderen kennis te laten
maken met het spelletje voetbal organiseert
de Overasseltse Boys een open voetbalclinic
voor ieder kind in de leeftijdscategorie 4 en 5
jaar. Kom donderdag 24 maart van 17:30 tot
18:30 spelenderwijs kennismaken met voetbal en sport: samen spelen, bewegen en de
eerste voetbaltechnieken leren.

Meld je aan door te mailen naar commissie.
vrijwilligers@overasseltseboys.nl met vermelding van naam en geboortedatum.
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DOOR JUDITH VAN BEUKERING

ZONDAGSESSIES IN DE BUURDERIJ
In de Buurderij kun je in de maanden van
februari tot en met april genieten van muziek:
de zondagsessies! Tussen 15.00 – 17.00 uur
spelen in het huiskamercafé verschillende
bandjes. Je kunt ook meedoen. De toegang
is gratis. Even relaxed het weekend afsluiten.
Heerlijk toch?
Blues
Zondag 13 maart en 10 april is het tijd voor
blues. Een kwartet zorgt voor de basis, aangevuld met een zanger en/of zangeres. Ook
gastspelers, met welk instrument dan ook,
zijn van harte welkom om mee te spelen! Om
de bluessessies goed te laten lopen, vragen
wij de gastspelers van tevoren contact op te
nemen met Phil Poffé : philpoffe@hotmail.
com.
Bands en ensemble
Op 6 maart gaan we rocken in het huiskamercafé met Acoustic Monkey, maar zonder
dat je oren ervan gaan tuten. Acoustic Monkey is namelijk de ‘unplugged’ versie van de
rockband Monkey Business en speelt dus
akoestisch. Messcherpe vierstemmige samenzang en swingende oude en nieuwe rock
met uitstapjes naar pop, soul en funk. Van
gouwe ouwe hits van o.a. de Rolling Stones
en Golden Earring tot het moderne ‘werk’
van artiesten als Kelly Clarkson en Anouk.
Met Under The Roof reizen we op 20 maart
af naar het platteland van Amerika. Het
kwartet speelt niet voor de hand liggende
nummers uit het country-, bluegrass- en
folkrepertoire van hun muzikale helden als
John Prine, Steve Earle, Pokey Lafarge en
the Woodbrothers. Maar ook traditionals
schuwen zij niet. Laat je verrassen door hun
arrangementen en samenzang!
Overasselts trots ‘Mooi van Hout’ komt op
3 april. Het klarinetensemble staat onder
leiding van Wim Romeijn en bestaat uit 18
leden, die allemaal klarinet spelen maar wel
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uiteenlopende soorten: van basklarinet tot
aan de esklarinet.‘Mooi van Hout’ brengt een
gevarieerd repertoire dat bestaat uit klassiek,
jazz, pop en uiteraard Klezmer, geschreven
voor een klarinettenkoor.
Workshops improviseren
Zoals we in de vorige Dorpskrant al vermeldden, zijn er op de laatste zondagen in
de maand workshops improviseren onder
leiding van Pieter Engels. Dit jaar vinden ze
in ieder geval nog plaats op 27 februari, 27
maart en 4 april. Iedereen die een instrument
bespeelt, is van harte welkom. De workshops
duren van 14.00 – 16.00 uur en daarna is
het vrij spelen. Als je mee wil doen, kom dan
gewoon langs op de dag van de workshop of
stuur een mail naar info@buurderijdelagehof.nl
Meer informatie: https://buurderijdelagehof.
nl/agenda/

DOOR WIM COUSIJN

ZONNEPARK TEERSCHE SLUISPOLDER
Tussen Rijksweg 73 en het Maas-Waal kanaal
is voorlopig nog niets te zien. Maar achter
de schermen wordt veel onzichtbaar werk
verricht. Om een dergelijk groot project te
realiseren (het gaat inmiddels om 35 hectare!)
moeten vooraf nogal wat partijen het met elkaar eens worden. In de eerste plaats is daar
“onze” ECH: Energie coöperatie Heumen.
Dat zijn bewoners uit onze gemeente die met
elkaar binnen onze gemeente energie willen
opwekken uit zon, wind en water. Energie
waarvan de bewoners in onze gemeente van
kunnen profiteren. U en ik zullen straks in het
eerste project (Zonnepark Teersche Sluispolder) aandelen kunnen kopen en dus eigenaar
kunnen worden.
Dan heb je de gemeente: die gaat over de
Ruimtelijke Ordening, het milieu en nog veel
meer. Omdat de gemeente de uiteindelijke
omgevingsvergunning moet afgeven, kan zij
nogal wat voorwaarden stellen. Logisch, want
de gemeente: dat zijn wij allemaal samen. Namens ons samen moeten politici en ambtenaren ervoor zorgen dat er geen onrechtmatige
zaken plaatsvinden, maar ook dat bijvoorbeeld
die broodnodige energietransitie zo snel mogelijk plaatsvindt. De gemeente heeft al veel
goed werk verricht door langs democratische
weg duidelijk te maken waar energie-projecten wél en niet zouden kunnen plaatsvinden.
Vervolgens zijn er de grondeigenaren. Zij
“boeren” hier nu (mais, grasland e.d.) en zetten nu hun grond in om het oogsten van zonne-energie mogelijk te maken. Nu, die boeren
zijn ook al een eind op streek: ze willen graag
meewerken want ze hebben hun “verdienmodel” doorgerekend en dat blijkt aantrekkelijk
genoeg. Overigens brengt ook de gemeente
een aantal hectare grond in. Dan heb je nog
een aantal omwonenden. Sommigen zijn in
het beoogde gebied pas recent komen wonen
en willen hun woonbelangen geborgd zien.
Dat zou u ook willen, toch? Dát gesprek is nog
gaande, maar het ziet er naar uit dat op den
duur in orde gaat komen.

Dan zijn er twee partijen van deskundigen
waarmee de Energiecoöperatie nu afspraken wil maken over samenwerking. Wiek-2 is
zo’n organisatie: ze is voortgekomen uit een
bewonersorganisatie die in Nijmegen Noord
al veel ervaring heeft opgedaan met energieprojecten die in handen van bewoners zijn.
Voor de relatief onervaren mensen van de
ECH komen zij met bruikbare adviezen, bijvoorbeeld hoe je zorgt dat die aandelen goed
terecht kunnen komen bij de mensen in onze
gemeente. Een tweede club van deskundigen is GroenLeven. Deze organisatie heeft al
een paar zonneparken aangelegd en is dus
in beeld als projectleider bij de realisatie.
Tussen de ECH-bewonersclub en beide
deskundigen-organisaties moeten nu samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten:
wie doet wat, wanneer en tegen welke prijs:
dáár gaat het dan over. Begin maart hoopt
men die overeenkomsten klaar te hebben.
Dan is er nog een belangrijke club: Das en
Boom. Ja, er leven dassen in en om het
beoogde gebied en daar moet ook rekening
mee worden gehouden. Das en Boom geeft
aan hoe je dat het beste zou kunnen doen.
En je snapt: meestal werkt dat kosten-verhogend.
Wij zullen u hier af en toe op de hoogte
houden van de voortgang. Beter nog: u kunt
zelf ook meedoen door u aan te sluiten bij de
Energie Coöperatie Heumen. Op de website
vindt u een knop om u aan te melden.
www.energiecooperatieheumen.nl
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DOOR ZAPHIRA VAN LEEUWEN

JOIN US - JONGEREN OVERASSELT: DOE MEE!
Vorig jaar december is ‘Join us’ gestart met
bijeenkomsten in het jongerencentrum in
Malden. Join us is een organisatie die leeftijdsgenoten (tussen 12 en 18 jaar) met
elkaar in contact brengt, ze helpt sociaal
sterker te worden en ze leert om zelfstandig
vriendschappen op te bouwen en te onderhouden. Er is al een leuke groep gestart
maar uw zoon/dochter is altijd welkom om
aan te sluiten! De bijeenkomsten vinden
plaats in Malden maar ook jongeren uit
Heumen, Overasselt en Nederasselt zijn van
harte welkom! Er doet al iemand uit Overasselt mee maar de groep is nog niet vol, kom
dus gerust een keertje kijken!
In Nederland voelt 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich vaak alleen. Mocht
uw zoon of dochter daar last van hebben en
wilt u dat veranderen? Dan is Join us misschien iets voor hem of haar. Samen met
andere jongeren worden allerlei activiteiten
bedacht en georganiseerd. De groep bepaalt
dus zelf hoe de avond eruit ziet. Denk aan
een avondje gamen, spelletjes doen, gourmetten, een filmpje kijken, voetballen, bowlen
etc. Tijdens de avonden zijn er begeleiders
aanwezig die helpen met sociaal sterker te
worden! Op Youtube staat een filmpje waarbij
ervaringsdeskundigen tips voor een gesprek
met uw kind geven. Kijk op: https://bit.ly/3n1PjPr
DOOR NICK EGTBERTS

Kom erbij - Join us!
Bent u nieuwsgierig naar Join us? Bespreek
het met uw kind. Op www.join-us.nu vindt u
meer informatie en veel ervaringsverhalen
van jongeren. Deelname is gratis. Wilt u eerst
wat meer informatie? Bel of mail dan met
Zaphira van Leeuwen: 06 – 50 07 45 97 of
mail haar op zvleeuwen@heumen.nl
Praktische informatie
Join us is voor jongeren van 12-18 jaar. Ze
komen om de week op dinsdag van 18.30
tot 21.30 uur bij elkaar. Locatie is de nieuwe
jongerenlocatie (voorheen SJEM) onder Maldensteijn Kerkplein 8 in Malden. De ingang is
aan de Rijksweg-zijde (trap af).

OOK IN DE WINTER OM JE HEEN KIJKEN
Ook midden in de winter is het goed om om
je heen te kijken. Sinds het begin van de
pandemie worden er nogal wat kilometers
afgelegd. Velen zullen getroffen zijn door
de volgende foto’s. Hoe ouderwets kan het
bijschrift zijn? Requiescat in pace, kortweg
RIP, en dat allemaal voor Jeroen, een geliefde duif.
Laten wij ook allemaal even stil blijven staan
en aan hem denken, dat hij ruste in vrede.
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DOOR JOHN NICOLASEN

DE OVERASSELTSE BOYS
Net buiten het dorp, aan de Ewijkseweg, ligt een
prachtig sportcomplex dat gedeeld wordt door
voetbalvereniging Overasseltse Boys (OVB),
korfbalclub ONA en aangrenzend het tennispark
van tennisvereniging LTVO. Op het sportcomplex staat ook nog een sporthal die voldoet aan
hoge normen waardoor deze interessant is voor
het hele dorp en de regio. De voetbalclub is
hoofdgebruiker van het complex en met twee
wedstrijdvelden, waarvan één veld is voorzien
van verlichting, en drie trainingsvelden zijn er
dus voldoende faciliteiten om heerlijk te kunnen
voetballen en sporten in het algemeen. De trainingsvelden en veld 2 zijn onlangs verwend met
nieuwe LED verlichting die de duurzaamheid ten
goede komt. Het complete park wordt goed onderhouden door de “Maandagmorgenploeg”,
een groot aantal vrijwilligers die hart hebben
voor de club maar ook voor anderen die gebruik
willen maken van het complex.

dinsdagavond is er ook een kaartavond en de
kaarters nodigen eenieder uit om eens te komen kijken of dat ook iets voor jou is.

OVB is dan ook een trotse vereniging, met 250
voetballende leden, en heel veel vrijwilligers en
samen kan men genieten van de mogelijkheden
voor sportief jong en oud. Iedereen is welkom,
om mee te voetballen bij de jeugd en senioren
en daarbij speelt geslacht geen rol.

De senioren kunnen prima zelf een activiteit organiseren maar voor de jeugd is er jaarlijks een
jeugdkamp, een compleet lang weekend, vol
met spellen en speurtochten en de nachten zijn
meestal kort maar dat is de jus voor de jonge
gasten. Ook hiervoor zijn er altijd extra mensen
nodig om het tot een succes te maken.

In de ruime kantine, een aantal jaren geleden
compleet gerenoveerd, is het gezellig vertoeven
met een drankje of een hapje en kom je tot rust
of je nu wel of niet gesport hebt. Alle disciplines die op het complex hun sport of vrijwillige
inbreng beoefenen, komen hier samen en dan
is gezelligheid vanzelfsprekend troef. Op de

Natuurlijk bestaat een vereniging niet zonder de
vele vrijwilligers en hierbij wordt ook een oproep
gedaan aan belangstellenden om te kijken of je
iets kunt betekenen voor de club. Het maakt niet
uit of je nu wel of geen verstand hebt van het
spelletje want vele handjes maken licht werk.
Begeleiding bij teams, ondersteunen van de
verschillende commissies, helpen in de keuken
of een biertje tappen achter de bar, assisteren
bij de vele werkzaamheden die er zijn, iedereen
is van harte welkom bij deze warme vereniging.
Zonder jullie bijdrage kan bv. de jeugd, waarvoor sporten en bewegen erg belangrijk is, niet
bestaan als onderdeel van de OVB en daarom
bent u zo belangrijk als steun van onze bijdrage
aan het mooie dorp Overasselt.

Kortom OVB IS een gezellige vereniging waarbij
voetbal en sport de hoofdzaak is voor jong en
oud, maar ook de gezelligheid kenmerkt de vele
mensen en gezichten achter deze mooie club al
sinds 1958 het dorp Overasselt rijk is.

DOOR THEO DINNISSEN

GEDICHTJES IN HET “OVERAASELS”
Belèève

Blieke

As ut waoter verààndert in ies
Gut er bij veul minse iets lèève
Sommigge lieke dan wel nie wies
Umdhèt ze muteen ut schàtse motte belèève.

Inne schouwe hond werd ie genoemd
Umdêttie oe nie an durfde te kieke. Mar toch
okwêr bij de vrollie un bietje beroemd. Umdêt ie ze altied nao stond te blieke.

33

DOOR JUDITH VAN BEUKERING

POËZIE IS NIET ALLEEN VOOR
OUDE KLUIZENAARTJES IN STOFFIGE KAMERS

Thijs Kersten is dorpsdichter van de gemeente
Heumen. Met zijn gedichten en creatieve brein
wil hij de inwoners van de vier dorpen met elkaar
verbinden. Hij zette zich daarom ook in voor het
behoud van de bibliotheken van Malden en Overasselt. De sluiting van de Heumense vestigingen
is gelukkig voorlopig van de baan. Daar kon je in
de vorige editie van de Dorpskrant al een artikel
over lezen. “Maar dat wil niet zeggen dat de bieb
uit de gevarenzone is”, waarschuwt Thijs Kersten.
“Bibliotheken kampen net als poëzie met een
stoffig imago. We moeten ons blijven inspannen
om de bieb te transformeren en verlevendigen.
Anders zitten we over een paar jaar met hetzelfde
probleem.” In dit interview bevraag ik Thijs over
zijn gedichten, projecten en ideeën voor onze
bieb.

Thijs: “We organiseerden een petitie om te laten
zien dat er onder de bevolking wel degelijk
animo was voor een dorpsdichter. Deze petitie is
door 300 mensen ondertekend en er is media-aandacht geweest. Toen is de gemeente uiteindelijk overstag gegaan.” Binnen de gemeente
werkt Thijs nu samen met “een heel fijne club
mensen, zoals met Peter van der Molen die al
heel lang voor de gemeente werkt. Die mensen
regelen voor mij de technische zaken, als geld
en sponsors. Wanneer ik een project heb, mag
ik mijn creatieve ding doen en hoef ik me over
dat soort zaken niet druk te maken. Ik krijg voor
mijn dorpsdichterschap niet betaald maar de
projecten worden wel gefinancierd. Zo bedacht
ik vorig jaar, toen fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk waren, ansichtkaarten met gedichten
voor 4 en 5 mei. Die kaarten drukken kost geld
en daar zoeken zij dan een potje voor.”

Wel animo
“Het had niet veel gescheeld of Heumen had het
zonder dorpsdichter moeten stellen”, vertelt Thijs.
Toen Marjolein Pieks bijna dorpsdichter-af was,
begon de zoektocht naar een nieuwe dorpsdichter. Thijs was uiteindelijk de enige serieuze kandidaat om haar op te volgen. Maar de commissie
voor het dorpsdichterschap besloot opeens om
van een nieuwe aanstelling af te zien. Dat lieten
Marjolein en Thijs zich niet zomaar gebeuren.

Spoken word
Thijs Kersten studeert klassieke talen en cultuur
aan de Radboud Universiteit. Gedichten die vanuit de klassieke traditie zijn geschreven, hebben
vaak een vast stramien, met een bepaald ritme
en rijmschema. Thijs houdt zich juist bezig met
een jeel vrije vorm van dichten: ‘spoken word’,
Engels voor ‘gesproken woord’. Misschien herinner je je nog de voordracht van Amara van der
Elst tijdens de dodenherdenking op de Dam. Dat

Interview met Thijs Kersten
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was ook een spoken word voordracht. Thijs legt
uit wat dit genre van gedichten typeert. “Spoken
word kun je wel vergelijken met een voordracht
van een stuk tekst, muziek of rap. Daar heeft het
allemaal overeenkomsten mee, het is muzikaal
en beweeglijk. Terwijl een gedicht vaak een vast
schema heeft waar je je aan moet houden, kun je
bij spoken word veel meer vrijheid aangaan. En
ook veel meer vrijheid ervaren met je publiek. Het
is eigenlijk een beetje of je een gesprek met ze
voert. Je speelt met tempo, met vertragen als je
bijvoorbeeld ergens de nadruk op wil leggen, en
versnellen bij details. Je werkt met intonatie en de
kracht van je stem. Het is ook veel improviseren.
Als ik voordraag heb ik mijn tekst misschien één
keer doorgelezen. Verder is het gewoon kijken
hoe het publiek erop reageert. Soms schrijf ik
een paar steekwoorden in een notitieboekje en
klim ik zo het podium op.”
Afstoffen en meegaan met de tijd
“Bibliotheken moeten zich blijven transformeren
en meegaan met de tijd”, aldus Thijs. “In het
verleden hebben ze een leuke literaire functie
gehad, maar tegenwoordig moeten bibliotheken
ook een sociale en educatieve functie hebben.
Als je als bieb alleen maar die stapel beduimelde boeken uitleent, dan krijg je zoals nu, dat
de abonnementen van mensen boven de 12
jaar enorm teruglopen. Poëzie heeft een stoffig
imago. Alsof dat alleen iets is voor kluizenaartjes
van boven de zestig die in een ruimte vol stoffige boekenkasten leven. Voor bibliotheken geldt
hetzelfde en met dat imago moeten we voorgoed
afrekenen, willen bibliotheken toekomstbestendig zijn.” Samen met programmamaker van de
bieb in Malden Sophie Deen organiseerde Thijs
daar een literaire avond met optredens van jonge
getalenteerde dichters. Thijs: “Dat was al dan niet
om de bieb te redden maar vooral om te laten
zien dat de bieb een belangrijke plek kan zijn,
en dit voor veel mensen al is.” De eerste editie
van ‘Spraakwater’ werd drukbezocht door een
gemêleerd publiek wat deze aanname bevestigt.
In de vestiging van Malden worden nu geregeld
evenementen georganiseerd. Zoals de ‘universiteit van Malden’ waar mensen met grote kennis
over een bepaald onderwerp een lezing komen
geven.

Tips voor onze bieb
Heel nieuwsgierig ben ik of hij voor de bieb in
Overasselt ook nog ideeën heeft? Thijs: “Jawel,
maar het lastige is dat ik natuurlijk geen bibliotheekmedewerker ben. Het blijft voor nu dus
bij de ideeënfase. De bibliotheek in Overasselt
is relatief klein, maar ook daar kun je dingen
‘highlighten’. Een evenement alleen in de bieb
organiseren is misschien niet haalbaar, maar het
zou bijvoorbeeld wel binnen het Verenigingsgebouw kunnen. Denk aan lezingen over boeken
en literaire of educatieve evenementen. Wat ook
steeds meer bibliotheken doen is lezers korte
recensies laten schrijven over boeken en deze
aan de boeken hechten. Het delen van leeservaringen maakt het geheel al levendiger. Je kunt
ook het een en ander doen met de aankleding
rond boeken. Bibliotheken bieden hun ruimtes
steeds vaker aan voor vergaderingen of andere
bijeenkomsten. Stel, je wil het buiten openingsuren doen, dan kun je met de ruimte ook nog wat
inkomsten genereren. In Heumen zijn allerlei
mensen bezig met de geschiedenis van de
dorpen. Laat die bijvoorbeeld een aantal posters of foto’s ophangen over de geschiedenis.
Een bibliotheek kan behalve literatuur ook kan
laten zien wat een gemeente te bieden heeft. Er
zijn superveel leuke mensen in Overasselt die
gewoon creatief bezig zijn, dus die kunnen vast
nog veel meer bedenken!”
En verder?
De bieb is voor Thijs afgelopen jaar het focuspunt geweest. “Maar er komen natuurlijk nieuwe gemeenteraadsverkiezingen aan. Dan ga ik
samen met GL8, de lokale omroep van gemeente Heumen en Molenhoek-Mook, maar ook met
RN7, de omroep van Nijmegen, mij ervoor hard
maken om bibliotheken echt een agendapunt te
laten zijn in de gemeentelijke politiek. We hebben
ook een nieuwe burgemeester, met hem zou ik
natuurlijk ook graag in gesprek gaan. Over de
besluiten die zijn genomen over de bieb maar
ook over het dorpdichterschap. En verder blijf ik
natuurlijk poëzie schrijven. Leuke dingen maken
om mensen uit Heumen met elkaar verbinden.”
En mocht Maasvensters dit jaar doorgaan, dan
komt Thijs graag zijn gedichten voordragen. Bij
deze toegezegd!
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EVENEMENT? info@overasselt.info !
Wil je een evenement onder de aandacht brengen van zo’n 3000 mensen in en om Overasselt? Achter op de Dorpskrant maken wij daar graag, en gratis, ruimte voor! Stuur je
informatie bijtijds. Zie deadlines onder ‘colofon’, naar info@overasselt.info
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