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COLOFON

REDACTIE:                        
Lène Creemers, Nick 
Egtberts, Anke Hermsen, 
Mieke de Graaff, Erik van den 
Elsen en Wim Cousijn

VORMGEVING:              
Carmen van den Elsen

DRUKWERK:                
Fortrass, Drukkervanderegio.nl

WAAR BESCHIKBAAR?        
De Dorpskrant Overasselt is 
via internet en e-mail gratis 
beschikbaar. Wilt u de krant 
ook via de e-mail? Stuur  uw 
mailadres naar:

   info@overasselt.info

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

DEADLINE                         
Heeft u kopij voor de 
Dorpskrant? Heel graag! Mail 
uw verhaal vóór 24 maart 

   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

VAN DE REDACTIE

We moeten het met u hebben over onze rubriek ‘Schoppen elf’. 
Die kaart bestaat niet!! Zo werd in het kerstnummer in deze 
rubriek geschreven over de rotonde die bij de kerk zou moeten 
komen. Wat een onzin!! Iedereen weet toch dat de jaarlijkse 
Carnavalsoptocht daar langs moet kunnen komen: dus dat kán 
helemaal niet. Nu bent u dus gewaarschuwd. Verder zijn we trots 
op onze drie(!) carnavalsverenigingen. En blij dat zij met elkaar 
de voorplaat van deze uitgave van Dorpskrant Overasselt vullen. 
Wat een mooie foto’s kan ex-prins Bart toch maken. En wat fijn 
dat na 2 jaar covid-ellende het hek weer van de dam mag! Ook al 
wordt er in het dorp flink gehoest en gekucht: de teugels mogen 
weer los. Voor het eerst in het bestaan van de Dorpskrant is er 
ook een ‘In Memoriam’. We laten u hierbij weten dat de redactie 
zelf nooit een ‘In Memoriam’ zal schrijven. We laten dat graag 
over aan de mensen uit Overasselt zelf.

De krant die u in uw hand heeft, is sinds haar geboorte flink 
dikker geworden. Als redactie hebben we besloten dat we willen 
afvallen: onze en uw bijdragen willen we korter, krachtiger maken, 
maar wél terzake! We dragen met ons Magazine graag bij aan 
de samenhang in ons dorp, zodat iedereen weet dat je deel uit 
maakt van iets groters: iets warms en moois, iets ondernemends 
en origineels: Overasselt! We wensen u weer veel leesplezier en 
blijven u uitdagen om zelf eens met een bijdrage op de proppen 
te komen. Stuur maar op naar redactie@overasselt.info.

ADVERTENTIE

Help je mee om je dorpsgenoten af en toe te voorzien van 
achtergrondverhalen over ons dorp? Schrijf je graag en 
makkelijk? Ben je nieuwsgierig? Denk je het dorp goed te 
kennen of wil je het juist goed leren kennen? Meld je dan bij 
ons! 6 vergaderingen per jaar en grote vrijheid om te schrijven 
en te onderzoeken wat je maar wilt. Welkom bij het team van 
enthousiaste journalisten. Je hoeft niet persé zelf te schrijven: je 
kunt ook dorpsgenoten stimuleren zélf iets aan te leveren. 

Meld je bij redactie@overasselt.info. 

REDACTIELEDEN
DOOR DE REDACTIE
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HELP PADDEN VEILIG OVERSTEKEN TIJDENS VOORJAARSTREK
DOOR ALICE DEN HOLLANDER

De paddentrek staat weer (bijna) voor deur. 
Daarom is paddenwerkgroep ‘Help de pad!’ op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers die amfibieën 
willen helpen om veilig de weg over te steken. 
Daarnaast vraagt de werkgroep automobilisten, 
fietsers en andere bestuurders ’s avonds voor-
zichtig te rijden op plekken met veel paddentrek.

In de periode van februari tot en met april maken 
padden, kikkers en salamanders een flinke tocht 
van hun winterkwartier naar hun voortplantings-
wateren. Ze beginnen bij het invallen van de 
schemering en als het warm genoeg is kunnen 
ze de hele nacht doorgaan. Vooral op milde, 
vochtige avonden en nachten zijn veel amfibieën 
op de been. Regelmatig kruisen hun trekroutes 
wegen en straten, waarbij grote aantallen dieren 
worden doodgereden.

Gemeente vijver Craeyenbergh (Oude Kleefse-
baan/Craeyenbergh) en rondom de Waaij (Oude 
Kleefsebaan in buurt van manage) zijn zo’n 
plekken met veel paddentrek. Paddenwerkgroep 
‘Help de pad!’ is hier actief om te voorkomen dat 
overstekende amfibieën eindigen als verkeers-

slachtoffer. Vrijwilligers van de werkgroep lopen 
’s avonds met een zaklamp en reflecterend hesje 
langs de weg. Zij pakken padden op voordat 
deze het asfalt betreden en brengen de dieren 
veilig naar de overkant. Helaas is het onmoge-
lijk om alle locaties in Overasselt waar padden 
oversteken te bemensen. Daarom verzoekt de 
werkgroep automobilisten en fietsers om in deze 
periode ‘s avonds rustig te rijden en goed op 
te letten, met name als het regent of vochtig is. 
Werkgroep ‘Help de pad!’ zorgt er samen met 
gemeente Heumen voor dat er waarschuwings-
borden geplaatst worden.

Wil je helpen om te voorkomen dat amfibieën 
worden doodgereden? Padden overzetten is 
laagdrempelig en dankbaar werk, waarvoor geen 
ervaring nodig is. Met een uurtje lopen kun je 
al veel dierenlevens redden. Dus ben je graag 
buiten, heb je een warm hart voor dieren en 
de natuur en kun je tegen wat regendruppels? 
Neem dan contact op met Adelheid den Hollan-
der, e-mailadres adelheid@hollandware.com 
telefoonnummer: 0623637834.
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HET VENNENBEHEER IN DE 
JAREN NEGENTIG EN DAARNA (3)

DOOR MACHTELD MEIJ

Eind jaren zestig kocht Staatsbosbeheer het 
vennengebied van de gemeenten Heumen en 
Wijchen. Een van de doelstellingen van SBB 
was het herstellen van het heidelandschap bij 
de Overasseltse en Hatertse Vennen naar de 
situatie zoals het er ruim honderdvijftig jaar 
geleden uit moet hebben gezien. Tot ver in de 
19e eeuw werden de zandige heuvels begraasd 
door schapen en geiten. Hierdoor verdween 
het gras en jonge houtopslag en ontstond 
een heideachtig gebied. De natte heide was 
bovendien erg zuur, hetgeen voor slechte 
botontwikkeling bij de kleine grazers zorgde. (Het 
geelbloeiende plantje Beenbreek heeft hier zijn 
naam aan te danken.) De kleine keuterboertjes 
probeerden zich een bestaan te geven door de 
akkertjes te bemesten met schapenpoep en 
dat leverde in ieder geval wat graan voor eigen 
onderhoud. Een vetpot was het niet. Niet voor 
niets werden de Heidebewoners arme sloebers 
genoemd.

Toen er eind 19e eeuw veel behoefte was aan 
naaldhout voor de mijnbouw, werden net als 
overal elders in Nederland de woeste gronden 
beplant met naaldhout. Het hout werd tijdig 
geoogst en er werd met regelmaat nieuw 
naaldhout aangeplant. Na de jaren vijftig vorige 
eeuw stopte door het sluiten van de mijnen de 
aanplant van naaldhout en konden ook deze 
bossen doorgroeien. Helaas is een monocultuur 
van naaldbomen voor de natuur slecht en werd 
het beheer hier op gericht. Aanvankelijk werd 
er voldoende gedund en kwam er loofhout 
voor in de plaats. Bij de overname van het 
natuurgebied in de jaren zestig vorige eeuw 
bleek bij inventarisatie dat het vennengebied een 
grote verscheidenheid aan flora en fauna, vooral 
zangvogels had. Ook rondom de voedselarme 
vennen kwamen vele bijzondere soorten mossen 
en bijzondere plantensoorten als Zonnedauw, 
Beenbreek en Moeraswolfsklauw voor.

Daarna in de negentiger jaren werden met 
behulp van grote plagmachines de eerste 
heidevelden aangelegd. De zaden in de 
onderliggende bodemlaag hadden nog 
voldoende kiemkracht. Helaas werd na de 
privatisering van Staatsbosbeheer eind jaren 
negentig geen geld meer vrijgemaakt voor 
een goede nazorg na het kappen van een 
stuk bos. Er werden geen plagmachines meer 
ingezet. Het hout werd geoogst, maar daarna 
gebeurde er weinig. Veel afvalhout bleef achter 
op het terrein en zorgde naderhand voor de 
braamgroei. De mooie grassen zoals Bochtige 

smele verdwenen en in de bermen kon ook de 
rankende Helmbloem zich niet handhaven. De 
mierenhopen verdwenen en daarmee ook allerlei 
vogels die zich met de mieren voedden. De 
randen van de vennen groeiden steeds verder 
dicht met zaailingen van de grove den. De al 
gevormde heidevelden raakten weer begroeid 
met jonge berken. Kortom, de verloedering van 
het vennengebied sloeg toe. In augustus 2005 
tijdens de vakantieperiode  was een flink stuk 
bos heel stiekem geblest aan de achterkant van 
de stammen, zodat het van de weg af niet te zien 
was.

RONDBLADIGE ZONNEDAUW   BEENBREEK MOERASWOLFSKLAUW
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Toen was voor ons, Heidebewoners, de maat 
vol. Er zouden weer zoveel bomen verdwijnen 
en we kregen alleen maar bramen terug. We 
hielden handtekeningenacties in het bos dat 
zou gaan verdwijnen. Er ontstonden overal 
protestgroepen. Ook de Heidebewoners 
maakten een vuist en vroegen aan de gemeente 
de vergunningen voor de verdere bosomvorming 
in te trekken. De gemeente heeft hier wel gehoor 
aan gegeven, maar uiteindelijk werden ook 
andere overheidsinstanties zoals het waterschap 
ingeschakeld om de bijna totale ontbossing 
van het vennengebied in gang te zetten. De 
verdroging van de vennen werd aangevoerd om 
het gebied grootschalig aan te pakken. Pas nu 
werden voorlichtingsavonden gehouden en lieten 
de instanties prachtige tekeningen, gemaakt 
door een landschapsarchitect, zien van een 
paars landschap met hier en daar een boompje. 
Het leek het meest op een stadspark! Voor het 
grotere wild was weinig dekking. Ook zou de 
grondwaterstand worden verhoogd, waarmee 
veel onrust, ook bij de agrariërs, ontstond.

Er werd een klankbordgroep opgericht 
waar allerlei partijen een stem kregen. De 
buurtbewoners, wijken van Dukenburg, het IVN, 
het waterschap en de agrariërs. We hebben 
inbreng gehad, er is jaren gediscussieerd 
en de nieuwe plannen werden uiteindelijk 
goedgekeurd. Er zouden nog maar 35 ha 
bosgrond omgevormd worden en een aantal 
vennen opgeschoond worden. Het hele 
project zou na jaren uitstel in september 2013 
opgestart worden. Voorafgaand aan de hele 
operatie zijn ingenieursbureaus ingeschakeld 
om eventuele schade aan woningen door de 
te verhogen waterstand te berekenen. Met 
grondverplaatsingen zijn percelen opgehoogd 
en zijn vele meters drainagebuizen op andere 
plaatsen ingegraven. Gelukkig is er van alle 
voorspellingen niets uitgekomen. I.p.v. de 
vernatting is door het kappen van het bos de 
verdroging alleen maar verder toegenomen. De 
vennen hebben nog nooit zo droog gestaan als 
afgelopen jaren.
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PLUS-DERKS, AL ANDERHALF JAAR 
DE TROTS VAN OVERASSELT

DOOR MIEKE DE GRAAFF

Dat de grote supermarkt aan de Lagenhof van 
toegevoegde waarde is voor Overasselt is wel 
duidelijk. De winkel biedt een breed assortiment  
aan producten en voldoende ruimte om een 
praatje te maken met wie je daar tegenkomt. 
Een mooie plek voor ontmoeting waar veel 
dorpelingen dankbaar gebruik van maken. Maar 
hoe is het de eigenaren, Theo en Arnold Derks, 
in die anderhalf jaar vergaan? Bij een lekker 
kopje koffie in hun lunchroom ben ik door hen 
bijgepraat.

Het was een hele stap, of eigenlijk wel een 
sprong in het diepe, om vanuit de kleinschalige 
winkel aan de Hoogstraat te investeren in het 
megabedrijf dat er nu staat. Zij moesten zelf alle 
keuzes maken, maar werden daarin gelukkig 
wel begeleid door PLUS-Retail. Vooral het 
eerste half jaar was moeilijk. Na de feestdagen 
kwam in januari pas de rust om alles te overzien 
en op een rijtje te zetten. Inmiddels is het 
draaiboek compleet en loopt alles op rolletjes. 
De heren zijn tevreden over het resultaat. Op 
de begroting blijft voldoende geld over om in 
het bedrijf te investeren, zoals bijvoorbeeld een 

verbetering van de lunchroom. Enthousiast en 
met kennis van zaken vertellen Theo en Arnold 
over alle technische snufjes die hun bedrijf 
ook toekomstbestendig moeten maken. Zoals 
o.m. de supermoderne oven in de bakkerij, de 
klimaatbeheersing in de winkel en de digitale 
prijskaartjes in de schappen.

Op mijn vraag  naar de invloed die de 
prijsstijgingen hebben op het koopgedrag van 
hun klanten, hebben zij wel een antwoord. De 
inflatie is rond de 10%, maar wat de klanten nu 
meer dan voorheen afrekenen bij de kassa is 
ca. 5%. Hieraan kun je zien dat er meer gebruik 
wordt gemaakt van acties en er wordt vaker 
gekozen voor producten uit de B- of C- klasse 
zoals het eigen Plus-merk.

Voor Overasselt is het een prachtige voorziening, 
maar ook de klanten die van heinde en verre 
komen zorgen voor het draagvlak dat nodig is 
voor het voortbestaan hiervan. Voor hen ligt 
de royale parkeerplaats er uitnodigend bij. Wij 
wensen de familie Derks veel succes met dit 
mooie bedrijf.
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12,5 JAAR AUTOBEDRIJF VAN DER VAART 
IN OVERASSELT

ADVERTORIAL

Begin 2011 nam de familie van der Vaart het 
autobedrijf aan de Schoonenburgseweg over. 
Het Overasseltse autobedrijf is inmiddels een 
begrip in de regio en richt zich vanaf het begin 
op APK, reparaties en onderhoud van alle 
merken auto’s, bedrijfswagens en campers. Het 
bedrijf onderscheidt zich onder meer door de 
schitterende werkplaats, groot, ruim, opgeruimd 
en netjes. De laatste jaren wordt de autobranche 
gekenmerkt door grote veranderingen, waarbij 
met name de hybride en compleet elektrische 
auto’s een steeds grotere rol gaan spelen. Juist 
op dit gebied speelt het Overasseltse bedrijf 
een grote rol en deze rol wordt steeds meer 
uitgebreid. Om lange wachttijden te voorkomen 
is er sinds kort een nieuwe hefbrug in de 
werkplaats geplaatst.

Duidelijk is dat de familie van der Vaart met hart 
en ziel werkt aan het repareren van auto’s, en 
als U de website bezoekt vindt U onder de kop 

’klanten vertellen’ alleen maar enthousiaste 
verhalen. Dit alles resulteerde natuurlijk ook 
in het, voor de gewone man, belangrijkste 
onderdeel van het autorijden, namelijk de 
onderhoudskosten. Door de efficiënte, nette en 
snelle manier van werken is het mogelijk om 
zeer concurrerende prijzen te hanteren. Door 
uitgebreide en gedetailleerde offertes komt 
U zelden voor verrassingen te staan, hooguit 
verrassend is dan dat het ook mee kan vallen! 
Van der Vaart heeft geen uitgebreide collectie 
occasions staan, dat is eigenlijk ook niet meer 
van deze tijd, maar kan U wel helpen met de 
aanschaf van een ander voertuig, waarbij de 
kans op onaangename verrassingen door hen 
volledig wordt voorkomen.

Tot slot: mocht U onderweg ergens stranden: 
geen probleem, ze hebben een eigen 
afsleepdienst. Deze zomer wordt uitgebreider 
stilgestaan bij het aanstaande jubileum!!
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DE VRIJWILLIGE BRANDWEER OVERASSELT
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Wie uitdagend vrijwilligerswerk zoekt, kan 
zich aanmelden bij het brandweerkorps 
van Overasselt. Welk kind droomt er niet 
van brandweerman/vrouw te worden? 
Overasselt beschikt al sinds 1950 over een 
eigen brandweerpost, met goed opgeleide 
manschappen en modern materieel. Dat is heel 
bijzonder voor een klein dorp als het onze, maar 
ook wel passend bij de zelfredzaamheid die 
Overasselt van oudsher eigen is.Ter vergelijking: 
Wijchen heeft slechts één brandweerpost voor 5 
dorpen.

Van plichtbrandweer tot brandweerkorps

Al sinds 1800 beschikt de gemeente Overasselt 
(Overasselt, Nederasselt, Balgoij en Keent) 
over georganiseerde brandweerzorg. Tot 
na WOII bestond deze uit de zogenaamde 
‘plichtbrandweer’. Wanneer  er een brand 
werd gemeld riep de ‘brandwacht’ (meestal de 
uitbater van een café) mensen bijeen om te 
gaan blussen. Vaak waren dat de mannen die 
al in of bij het café aanwezig waren. Men had 
de beschikking over één motorspuit, die bij 
strenge vorst wel eens bevroren kon zijn en dan 

onbruikbaar was. Dan moest men zich behelpen 
met emmers water.

Begin jaren vijftig werd voor het eerst een 
plaatselijk brandweerkorps opgericht. Met 
een echte  brandweerkazerne aan de 
Kasteelsestraat, naast de school van meester 
Schlicher. Deze werd in 2009 vervangen door 
de huidige kazerne. Bij een calamiteit werden 
de manschappen destijds opgeroepen door een 
sirene op het dak van de kazerne. Het hele dorp 
leefde dan mee en drommen mensen kwamen 
af op het geluid. De brandweerman die het eerst 
bij de kazerne aankwam moest als chauffeur de 
wagen rijden. Dat was een geliefde positie, dus 
iedereen deed zijn best om er als eerste te zijn. 
De meeste brandweerlieden waren zelfstandige 
ondernemers die, na de brand, zo snel mogelijk 
weer aan het werk wilden. 

Op onderstaande foto uit 1953 staan de 
manschappen van het eerste uur. Van deze 
ploeg is er nog slechts één in leven. Frans van 
Lin is 102 jaar oud en leeft nog in blakende 
gezondheid in Amerika.

Links, met pet, staat commandant Harry Verheggen. De overige zijn: Jan Arts, Huub Thijsen, Frans 
van Lin, Jan Jenniskens, Toon Berlie, Martien van Lin, Tien Broens, Michel Derks, Walter Derks en 
rechts, in burger kostuum, opzichter Cees Claassen.
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Een professionele organisatie

In 1980 werd de gemeente Overasselt 
samengevoegd met de gemeente Heumen, 
maar de brandweerpost bleef in Overasselt. 
In de ruim opgezette, moderne kazerne, staat 
nu één brandweerwagen (tankautospuit) en 
één bus. De kazerne is de thuisbasis waar de 
vrijwillige brandweerlieden worden opgeleid en 
waar  om de 14 dagen wordt geoefend. Enkele 
keren per jaar wordt voor een grote oefening 
een realistisch scenario opgezet, zoals een 
woningbrand of een ernstig  verkeersongeluk.  
Na een uitruk komt men in de kantine bij elkaar 
om gezamenlijk een kop koffie te drinken en na 
te praten over het incident. Vooral wanneer er 
slachtoffers zijn kan dit grote impact hebben op 
de manschappen en dan is het goed dit samen 
te delen. Daar wordt nu meer tijd aan besteed 
dan vroeger. Naast de oefenavonden wordt de 
kazerne ook ingezet voor gezellige activiteiten 
om de noodzakelijke teamgeest te versterken. 

Het werkgebied waar de post Overasselt actief 
is bestaat uit de dorpen Overasselt, Nederasselt 
en Heumen, inclusief de A73. In 2009 werd 
de brandweer Overasselt tot één cluster 
samengevoegd met de post Wijchen. In 2013 
zijn alle clusters in de regio samengevoegd tot 
Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Een gebied 
van Millingen tot Vuren (Utrecht) en van de Maas 
bij Overasselt tot Lent. Waren de vrijwilligers 
oorspronkelijk in dienst van de gemeente, 

tegenwoordig zijn zij in dienst van deze grote 
regionale organisatie.Zij krijgen een vergoeding 
per uur, zowel voor de oefenuren als voor de tijd 
die aan een uitruk wordt besteed. De opleiding 
van de vrijwillige brandweer staat gelijk aan die 
van de beroeps brandweer. Het is dan ook niet 
vreemd dat de vrijwilligers soms de overstap 
maken naar een carrière bij de professionals, 
maar de meesten blijven dan gelukkig ook 
beschikbaar als vrijwillig brandweerman in 
Overasselt.

De manschappen zijn niet alleen geoefend in 
brandbestrijding, maar worden ook ingezet 
voor het bevrijden van mensen bij ongevallen, 
het redden van dieren, het omgaan met 
gevaarlijke stoffen, zwemmend redden en 
andere levensreddende handelingen zoals 
bijvoorbeeld een reanimatie. De post Overasselt 
rukt gemiddeld 50 tot 80 keer per jaar uit. Bij een 
incident zitten in eerste instantie één chauffeur, 
één bevelvoerder en vier manschappen op de 
wagen. Als dat nodig blijkt wordt dit met meer 
mensen aangevuld.

De brandweerpost Overasselt bestaat 
momenteel uit 18 opgeleide brandweerlieden en 
3 mensen die net gestart zijn met hun opleiding. 
Droom jij ook van vrijwilligerswerk bij de 
brandweer van Overasselt, dan kun je voor meer 
informatie terecht bij groeps-chef Robert van 
Elst, robert.van.elst@vrgz.nl.

Het huidige brandweerkorps van de post Overasselt, samen met burgemeester Joerie Minses.
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DORPSKRANTPUZZEL: Overasselt 
Stuur uw oplossing vóór vrijdag 10 maart met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar 
mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt. Onder de goede inzendingen wordt 
een winnaar getrokken, die een waardebon van € 15 van een van onze middenstanders naar keuze wint. 
Mailen kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info. 

 
Oplossing: 
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WORKSHOP BIERBROUWEN OP DE BUURDERIJ
DOOR PIERRE RUTGERS

Op 14 januari hebben leden van het amateur 
bierbrouwersgilde Triple-W en vrijwilligers 
van de Buurderij samen bier gebrouwen 
in de werkschuur van de Buurderij. Vol 
enthousiasme werden er 4 soorten bier 
gebrouwen en werd al werkenderwijze 
het brouwen van bier uitgelegd aan de 
vrijwilligers. Een opstapje naar meer?

De Buurderij is een prachtige plek om, naast 
het huiskamercafé, dagopvang en het agrarisch 
museum, oude ambachten uit te oefenen. 
Dat gebeurt in de smederij, het karnhuis waar 
kaas gemaakt wordt, het bakhuus voor brood, 
de timmerwerkplaats en in het museum op 
het weefgetouw. De wens is om meer oude 
ambachten een plek te geven op de Buurderij. 
Zo kwam ruim 3 jaar geleden het bierbrouwen in 
zicht. Cas de Jong, levensmiddelentechnoloog 
en hobbybrouwer – woonachtig in Nederasselt 
– en Pierre Rutgers van de Buurderij kwamen 
elkaar min of meer toevallig tegen en kwam dit 
onderwerp ter sprake. Er is later onder het genot 
van een eigen gebrouwen biertje verder over 
gepraat en werd het idee om dit op de Buurderij 
te gaan doen verder uitgewerkt.

Cas is actief lid van het Amateur 
Bierbrouwersgilde Nijmegen genaamd Triple-W 
en het Gilde heeft 82 leden. Het idee om hier 
iets mee te doen heeft door de corona 2 jaar 
stilgelegen, maar is in de zomer van 2022 
weer opgepakt. Op een ledenvergadering van 
het Gilde in de Buurderij is er een presentatie 
gehouden over de Buurderij en verteld waarom 
het oude ambacht bierbrouwen goed zou 
passen. Door de presentatie zijn 6 leden 
enthousiast geworden om als buddy-brouwer 
een workshop te geven en te kijken of een groep 
vrijwilligers dit ambacht zou willen oppakken. 
Binnen 24 uur na dit besluit waren er al 7 
vrijwilligers gevonden die aan de workshop 
wilden meedoen. En op 14 januari was het zover. 
De brouwers hebben hun eigen potten, pannen, 

ketels, mout en hop meegenomen en in de 
werkschuur van de Buurderij is vol energie door 
de vrijwilligers met deskundige begeleiding van 
de buddy-brouwers bier gebrouwen en de eerste 
stappen gezet om het vak te leren. In vaten is 
een deel van het bier in de ‘koeienstal tussen 
de kalfjes’ gezet om te gisten. Op 4 februari 
is op de Buurderij het bier in flessen gedaan 
(gebotteld) en, onder het genot van verschillende 
biertjes van de hobbybrouwers, nagepraat. 
Daarna zijn de vrijwilligers van de Buurderij om 
de tafel gegaan en hebben besloten om verder 
te gaan met hobby-brouwen op de Buurderij. 
Eerst het vak leren onder begeleiding van de 
hobbybrouwers en kijken hoe het Buurderij bier 
smaakt. Wie weet is het een opstapje naar meer, 
maar dat zal de toekomst uitwijzen.

Door een heel aantal mensen werd ik er op gewezen dat de woordzoeker in onze Dorpskrant nr 6 
van december niet op te lossen was. Sommige woorden waren niet of niet helemaal te vinden. Toen 
ik dit ging controleren bleek dat er helaas een deel van de woordzoeker weggevallen was. Hiervoor 
onze oprechte excuses.

En ja… doordat de woordzoeker niet compleet was, was hij voor veel mensen niet op te lossen. De 
redactie heeft op grond hiervan besloten geen winnaar uit te roepen.

EXCUSES VOOR FOUT IN WOORDZOEKER
DOOR LÈNE CREEMERS
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EEN ZORG MINDER
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

Bejaardenzorg

Als kind ging ik vroeger elke zomer naar 
Workum, waar mijn ‘Pake’ woonde, mijn Friese 
opa. Hij zat daar samen met ‘tante Jetske’, de 
zus van mijn lang geleden gestorven ‘Beppe’ in 
het bejaardentehuis. Een normale situatie in de 
jaren 60 en 70. In 1965 werd het eerste moderne 
bejaardentehuis geopend in Eygelshoven, 
vervolgens werden overal in Nederland deze 
voorzieningen gebouwd voor onze bejaarde 
medemensen. Mijn Pake zowel als mijn oudtante 
Jetske zijn onder de zorg van het personeel van 
het bejaardentehuis, uiteindelijk oud geworden 
en ‘vredig’ ingeslapen in dat bejaardentehuis. Ik 
kan me nog goed herinneren dat ze opgebaard 
lagen in de kapel van het bejaardentehuis. 
Voor ons als familie was dit maar een geringe 
belasting. We hoefde alleen maar op bezoek 
te komen, zelfs de koffie werd geregeld. Deze 
vorm van bejaardenzorg bleek uiteindelijk 
onbetaalbaar en verdween geleidelijk aan uit de 
samenleving. Inmiddels al een jaar of 30 geleden 
is het bejaardentehuis in Workum gesloopt. 
Vanaf de jaren 70 ontstond een beleid dat 
ouderen aanmoedigt zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen. Hierdoor ontstonden nieuwe 
zorgvoorzieningen zoals wijkverpleging, 
gezinsverzorging, kruiswerk, de zogenaamde 
‘woonzorgzone’ en aanleunwoningen.

Ziekenzorg

Helaas gaat men niet alleen maar dood op hoge 
leeftijd. Kanker, ongeneeslijke spierziektes, 
hartziektes enzovoorts kunnen mensen treffen in 
een vroegere of latere fase in het leven. Dit kan 
er voor zorgen dat er een lang ziekbed aan het 
uiteindelijke overlijden vooraf gaat. 

Mantelzorg

In de laatste decennia lopen de bezuinigingen in 
de zorg verder op en ontstaat er hierdoor naast 
de professionele zorg steeds meer informele 
zorg waaronder mantelzorg. Mantelzorg is 
onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke 
familieleden of vrienden. Vaak de partner of 
kinderen van de patiënt in zijn laatste levensfase.
Deze zorg is meer dan u normaal gesproken 
van elkaar kunt verwachten. Dankzij deze zorg 
is minder of geen professionele thuiszorg nodig.
Echter mantelzorgers zorgen soms 24 uur per 
dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en 
verrichten soms verpleegkundige handelingen.
Deze zorg kan een te zware belasting zijn, slaap 
te kort, niet toekomen aan ontspanning of andere 
verplichtingen elders.

Ondersteunende zorg

Maar wie zorgt er voor de mantelzorger? 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Nederland, kortom VPTZ is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie voor hulp aan ernstig 
zieke mensen in de laatste fase van hun 
leven. Een regionale afdeling hiervan is 
VPTZ Thuis Waken, actief in het Rijk van 
Nijmegen, waaronder ook Overasselt valt. Als 
u als mantelzorger deze zware lichamelijke en 
emotionele taak niet meer aan kan, kunt u steun 
vragen aan VPTZ Thuis waken. Hun vrijwilligers 
zijn er om u te ondersteunen en te ontlasten, 
zodat u heel even uw zorgtaken kan overlaten 
aan hen om zelf tot rust te komen, weer eens 
een nacht goed uit kunt slapen of weer eens de 
deur uit kunt gaan.

De vrijwilligers van VPTZ Thuis Waken

Dit zijn mensen die er bewust voor kiezen 
ondersteuning te bieden aan mantelzorgers van 
mensen die op korte termijn gaan sterven. Zij zijn 
geen professionele zorgverleners, maar zijn er 
voor om u tijdelijk te ontlasten door te waken bij 
de zieke en dat overdag zowel als in de nacht. 
Zij bieden een luisterend oor, ondersteunen 
zowel de patiënt als de mantelzorger, doen licht 
verzorgende taken, zoals de zieke helpen met 
de toiletgang, draaien in bed, verschonen van de 
patiënt, enzovoorts. Zo nodig helpen zij met het 
inzetten van professionele hulp. Alle vrijwilligers 

Waar wil je doodgaan? Als mensen een voorstelling maken waar ze 
dood willen gaan, is het meest gehoorde antwoord, thuis, omringd 
door je familie en geliefden vredig inslapen in je eigen vertrouwde 
omgeving. Maar ja, doodgaan kan een lang proces zijn, en dan?
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hebben een basisopleiding gevolgd, eventueel 
aangevuld met verdiepingscursussen en 
themabijeenkomsten. Aan deze hulp zijn geen 
kosten verbonden.

Kunt u hulp gebruiken?

Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.vptzrijkvannijmegen.nl. Daar vindt u ook 
verhalen van mantelzorgers die de hulp van 
VPTZ hebben ervaren. U kunt rechtstreeks 
contact opnemen via nummer 06-13210731. Er 
wordt dan op korte termijn een afspraak met u 
gemaakt, waarbij gekeken wordt welke hulp u 
nodig heeft, hoe vaak en wanneer. Vaak lukt het 
om binnen 48 uur een vrijwilliger in te zetten.

Zelf vrijwilliger worden?

Dat kan natuurlijk ook en is zeer welkom. 
VPTZ is voortdurend op zoek naar mensen die 
een ander willen ondersteunen in de laatste 
levensfase. Op de website:   

www.vptzrijkvannijmegen.nl kunt u onder de tab 
‘Vrijwilligers’ een hoop informatie vinden wat 
u gaat doen, aan welke verwachtingen u moet 
voldoen en wat dit vrijwilligerswerk u kan bieden.

Doneren

Wanneer u deze hulp (nog) niet nodig heeft en 
het vrijwilligerswerk u (nog) niet past, kunt u 
deze goede zaak ook helpen door te doneren. 
Dit kan door een eenmalige gift, maar u kunt 
ook vaste donateur worden.Dit geld wordt naast 
overheidssubsidie gebruikt om de vrijwilligers 
structureel goed op te leiden, te coachen en 
goed uit te rusten voor hun taak. De Stichting 
VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen is een 
erkende ANBI-instelling. Giften aan erkende 
ANBI-instellingen zijn voor de belasting 
aftrekbaar van uw inkomen. Bankrekening 
NL18 ABNA 0458 5649 23, ANBI-nummer: 
00.89.09.003.

NATUURLIJK ELLES 
WILDPLUK OP PAD MET ELLES

DOOR ELLES SANDERS-VOERMANS

Net voor Corona viel ik uit en was mijn 
energiehuishouding gecrasht. Uiteindelijk 
was dat een hele mooie periode voor mij voor 
verdieping en bezinning. Vanuit mijn opleidingen, 
Voeding & Diëtetiek, Laboratoriumonderwijs 
Klinische Chemie, ben ik altijd enorm 
geïnteresseerd in het functioneren van het 
menselijk lichaam in combinatie met voeding.

Een logische stap voor mij om in die hoek te 
kijken of ik mezelf beter kon eten. 

Via hormoondiëten, talloze websites en blogs 
over het eten van kruiden en on(s)kruiden 
groeide mijn interesse voor het eten van on(s)
kruid en planten. Wat mij fascineerde is mijn 
idee dat on(s)kruid zo sterk is en bestand 
is tegen virussen, bacteriën en schimmels, 
dat het gewoon gezondheidsvoordelen móet 
hebben voor ons. Wetenschap is één been 
waarop je kan staan, maar ik ben ook zeer van 
proefondervindelijk ondervinden en van intuïtie 
en gezond verstand, dus ben ik gewoon in de 
omgeving gaan kijken, gaan plukken en gaan 
eten en experimenteren. 

De energie die ik kreeg én krijg van het eten 
van allerlei groen uit de natuur, daar kan geen 
groenpoeder uit de natuurwinkel tegen op. Ik 
geniet enorm van het feit dat de natuur ons heel 
veel geeft en vind het leuk je dat te laten zien. 
En dan verwerk ik het ook nog eens tot heerlijke 
gerechten, zodat het hele gezin kan mee 
profiteren. 

Graag neem ik je mee op pad om kennis te 
maken met wat er groeit en bloeit om je heen. 
We zullen alleen dát plukken en eten wat 
makkelijk te herkennen is en wat geen schade 
voor jou, de dieren en voor de natuur oplevert. 

Dit doen we op zondagen, in het voorjaar, in de 
omgeving van Overasselt. Na de pluk gaan we 
de planten en kruiden verwerken in toegankelijke 
en vooral lekkere recepten, waarna we samen 
gaan lunchen.

Interesse? Vraag om informatie of reserveren 
kan via: natuurlijkelles@gmail.com.

Ik zie je graag!
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Download ook 
de Dar app!

Dan weet je wanneer Dar 
in 2023 jouw afval ophaalt!

REPAIRCAFÉ
DOOR NICK EGTBERTS

Sinds jaren bestaat er ook in ons dorp een 
Repaircafé. Ooit gestart door Wim van Gendt 
en Wim Cousijn is dit initiatief uitgegroeid tot 
een sterke ploeg van 8 man die alles kan. Een 
administrateur en zeven reparateurs.

Op 6 januari was ik te gast met mijn elektrische 
fiets en mocht ik meekijken bij de reparateurs. 
Deze middag werden onder andere ter reparatie 
aangeboden: mijn fiets, een stofzuiger, 
een blender, een radio/cd-speler, antieke 
kerstverlichting en een schemerlamp. Het meeste 
hiervan werd ter plekke weer gemaakt, een enkel 
artikel bleek niet meer te maken. En mijn fiets? 
Daarvan werd de juiste diagnose gesteld, zodat 
ook die weer in orde komt. Ook kreeg ik nog 
een duidelijke uitleg over de werking van een 
weerstandmeter en de gevolgen van een te hoge 
spanning. Om kort te gaan: zo had ik het vroeger 
ook geleerd, via een spanningsmeter kun je zien 
dat er teveel wattage uit een apparaat komt, 
hetgeen betekent dat de weerstand te laag is en 
dus warmte vormt waardoor de motor doorbrandt. 
Nog een belangrijk feit: 60% van de aangeboden 
spullen gaat goed werkend mee terug naar huis. 
En dat allemaal door dit team.

RESULTATEN REPAIRCAFE OVERASSELT TOT 6/1/2013
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HOOGBOUW IN OVERASSELT !
DOOR NICK EGTBERTS 

De hierboven staande kop zal bij menig lezer de 
wenkbrauwen doen fronsen. Toch wijst alles in 
de discussie over de woningbouw dat hier het 
laatste nog lang niet over gezegd is. Al jaren 
is duidelijk dat ook Overasselt meer woningen 
nodig heeft en wordt de druk vanuit Den Haag, 
al dan niet via de regio, steeds meer opgevoerd. 
Gezien de ligging, vlakbij een grote stad en aan 
de rivier is ons dorp geschikt voor een nieuwe 
onorthodoxe aanpak.

Een tweede argument om tot het uiterste te 
gaan is de zorgelijke situatie langs de grote 
rivieren. De dijken, zo’n 1500 kilometer, zijn nu 
nog veilig maar dienen in 2050 meer en betere 
bescherming te bieden. Op dit moment is slechts 
174 van deze 1500 km in orde. Het is niet voor 
niets dat bij ons aan de overkant, in de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk, men op dit moment 
reeds in een ver gevorderd stadium is met het 
verhogen en verbreden van de dijken. Voor dit 
nieuwe Deltaplan is 12,5 miljard gereserveerd en 
nog slechts een fractie uitgegeven.

Ook duidelijk is dat de aanloop naar welk nieuw 
gebouw dan ook een lange adem nodig heeft en 
vooral: visie, een fenomeen dat vanuit Den Haag 
ook langzaam doordringt in onze contreien. 
Om een idee te geven: voor plan Zilverberg 
is reeds in 2009 de ruïne met bijbehorend 
grondstuk aangekocht. Vanwege een gebrek aan 
ambtelijke capaciteit (sloopvergunning en zo) is 
de boerderij nog niet gesloopt en zullen de daar 
inmiddels gevestigde dassen, uilen, vleermuizen 
en mussen toch nog wel een aantal jaren daar 
kunnen blijven wonen.

Een nieuw plan, met visie! Om al deze 
redenen gaat er ingezet worden op een geheel 
vernieuwend concept. Wat behelst het Plan, dat 
binnenskamers aangeduid wordt met ‘De Kop 
Van Overasselt Zuid’. Kortweg KVOZ. Welnu: 
het plangebied behelst het hele grondgebied 
van Vink, vanaf de Oude Kleefsebaan tot aan 
de dijk, ongeveer 6 hectare. Hierin zullen aan 
de kant van de Oude Kleefsebaan een 25-tal 
woningen gerealiseerd gaan worden en aan 
de dijkkant een woontoren. Dit gebouw van 
minimaal 9 verdiepingen krijgt ondergronds 
een ruime parkeergarage t.b.v. de bewoners en 
op de begane grond de mogelijkheid voor een 
restaurant/horeca vestiging. De grond tussen 
deze twee bebouwingen zal, behoudens een 
toegangsweg, teruggegeven worden aan de 
natuur ten einde ook plan Zilverberg weer op de 
rit te krijgen, omdat de daarvoor broodnodige 

natuurcompensatie ontbreekt. Over de volle 
breedte van de hoogbouw zal de dijk worden 
afgegraven en vervangen worden door een 
glazen wand van minimaal 16 cm dik ten einde 
de bezoekers van het daar geplande terras een 
majestueus uitzicht te bieden op de Maas en de 
verder weggelegen dorpen Gasselt en Beers. 
Met name de kosten van de geplande glazen 
wand kunnen voldaan worden uit het hierboven 
genoemde Deltaplan, omdat de benodigde 
technologische kennis hiervoor ook zeer 
bruikbaar is op andere plekken in Nederland 
waar dichterbij de rivier een enorm gebrek is aan 
bouwgrond.

Duidelijk is dat er ook nagedacht wordt over 
de molen ‘Zeldenrust’. Mocht het al zo zijn 
dat de windvang van de molen nadelig zal 
worden beïnvloed, dan zijn er 2 maatregelen 
c.q. oplossingen in de plannen meegenomen. 
Allereerst: de molen kan verplaatst worden 
richting de dijk en naast de dijk op een daarop 
aangesloten plateau hoger en meer op de 
wind gezet worden. Een tweede mogelijkheid, 
technisch nog eenvoudiger, is om de molen 
op de zelfde plaats te laten, alleen hoger. Bij 
beide opties is hergebruik van de grond van de 
afgegraven dijk een reële optie, die heel veel 
verkeersbewegingen tijdens de bouw voorkomt 
en door de CO2-activisten en natuurbeschermers 
zal worden toegejuicht.

In de hoogbouw wordt gemikt op een luxueus 
penthouse op de bovenste verdieping (waar 
nu al belangstelling voor is), daaronder enkele 
verdiepingen met luxe appartementen met zorg 
en boven het restaurant een aantal sociale 
huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden.
Gezien de hoogte van dit gebouw zal het 
uitstekend geschikt zijn voor een zendmast die 
dan verder niemand in de weg staat en waarvan 
de opbrengsten ten goede komen aan de bouw 
van de reeds genoemde sociale huurwoningen.
Nadere informatie is te vinden op info@kvoz.nl.

DE MAASTOREN IN MAASTRICHT. 
STREEFBEELD VOOR OVERASSELT?
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HET STIKSTOFPROBLEEM UITGELEGD
DOOR ADRIENNE MERTENS, AQUATISCH ECOLOOG

In de wandelgangen merk ik dat er 
onduidelijkheid is over de stikstofcrisis. 
In de volksmond hebben we het over het 
stikstofprobleem en hierin schuilt de verwarring. 
Want wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? 
Stikstof is een gas dat in de scheikunde 
aangeduid wordt met N. Dit gas komt in normale 
lucht in grote hoeveelheden voor en ademen 
we in zonder dat dit problemen oplevert. 
Normale lucht bevat 78 % Stikstof (N2), 21% 
Zuurstof (O2), 1% andere gassen waaronder 
Koolstofdioxide (CO2). Deze stikstof vormt dus 
niet het probleem. Zie figuur 1 en 2.

Stikstof vormt bij allerlei processen zoals 
verkeer, industrie en landbouw verbindingen 
die wel schadelijk zijn. De stikstofverbindingen 
waar dan over gesproken wordt zijn de Nitraten 
(NO3), Nitrieten (NO2) ook wel samen NOx 
genoemd en Ammoniak (NH3). Het zijn deze 
stikstofverbindingen die bedoeld worden als er 
gesproken wordt over ‘het stikstofprobleem’. Zie 
figuur 3

De natuur met een evenwichtige stikstofbalans 
heeft een grote verscheidenheid aan planten, 
insecten en andere dieren. Door de jarenlange 
uitstoot van de stikstofverbindingen is deze 
balans verstoord en is er een stikstof overschot. 
Hierdoor gaat een beperkt aantal stikstof 
minnende plantensoorten, zoals bepaalde 
grassen, bramen, brandnetels, overheersen 
en verdringen de soorten die daar geen 
behoefte aan hebben en geen kans meer 
krijgen. De extra stikstof is een soort fastfood 
voor planten: misschien wel lekker, maar niet 
gezond. Kwetsbare soorten van een voedselarm 
systeem, waarin weinig stikstofverbindingen 
voorkomt, verdwijnen. Het gevolg is dat daarmee 
ook de voedselplanten van veel insecten, die 
weer het voedsel zijn van diersoorten zoals 
vogels, verdwijnen en ja, hiermee is de kringloop 
doorbroken en raken steeds meer dieren in de 
problemen. Figuur 4 en 5

Een ander probleem wat veroorzaakt wordt 
door de stikstofverbindingen is verzuring van de 
grond, kalk spoelt uit waardoor planten die van 
kalk houden verdwijnen. Niet alleen heeft dit 
gevolgen voor planten maar ook vogels, insecten 
en andere dieren hebben er last van. Op de 
Veluwe is bijvoorbeeld aangetoond dat jonge 
koolmezen direct door de poten zakken zodra ze 
uit het ei zijn vanwege te broze poten. Ook de 
eischalen blijken broos waardoor het broedsel 
mislukt door het voortijdig breken van de schaal. 
Dat komt door een tekort aan kalkhoudende 
insecten, het voer van de koolmees.

Er wordt wel gezegd dat planten, bijvoorbeeld 
vlinderbloemigen zoals klaver, gebruikt kunnen 
worden om het stikstofprobleem op te lossen. 
Deze planten zijn in staat om met behulp van 
wortelknolletjesbacteriën de vrije stikstof (N2) 
in de lucht te binden tot stikstofverbindingen die 
bruikbaar zijn voor de plant. Helaas is dit geen 
oplossing omdat we niet van de vrije stikstof af 
moeten, maar van de stikstofverbindingen. Wel 

FIG. (1)

FIG. (2)

FIG. (3)
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zijn deze planten geschikt als groenbemester. 
In combinatie met goede stalmest is gebruik 
van kunstmest niet meer nodig. Ook kunstmest 
draagt sterk bij aan de stikstofproblematiek. 
Niet alleen bevat het stikstofverbindingen, bij de 
productie komt veel ammoniak vrij.

In de natuur zijn planten en dieren onderling 
verbonden. Bijvoorbeeld via de voedselketen of 
door afhankelijkheid van elkaar voor broed- en 
verblijfplaatsen. Waar een grote soortenrijkdom 
(biodiversiteit) is, is die verbondenheid optimaal. 
Niet alleen bloemrijke weides zijn van belang 

voor insecten, ook de mest van vee in de wei 
is belangrijk voor insecten, zij zorgen voor de 
afbraak van de mest door er hun eitjes in af te 
zetten. Deze insecten en hun larven zijn weer 
voedsel voor vogels en andere dieren. Bepaalde 
insecten zijn weer afhankelijk van specifieke 
planten (waardplanten) om hun eitjes op af te 
zetten, bijvoorbeeld het Koolwitje en koolplanten. 
Wanneer deze planten verdwijnen, verdwijnen 
de insecten ook. Variatie en soortenrijkdom zijn 
van belang voor de hele kringloop!

FIG. (4)

FIG. (5)
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DINER DANSANT 
Op vrijdag 17 maart 2023 willen we een diner 
dansant organiseren en we zijn benieuwd naar 
de belangstelling. Een diner dansant is een 
feestelijke maaltijd met een dansje. Wij volgen 
zelf al enkele jaren dansles en vinden het een 
heerlijke manier van ontspannen en bewegen. 
Daarnaast zijn we dol op goed gezelschap en 
lekker eten. Het diner dansant vindt plaats in ons 
Verenigingsgebouw met live muziek en lekker 
en gezond eten, in stijl voor een enerverende 
avond. Er kan tussen de gangen door en na de 
maaltijd gedanst worden op klassieke dansen, 
zoals slow foxtrot en de Engelse wals, en 
op Latijns-Amerikaanse dansen, zoals tango 
en chachacha. We willen de zaal feestelijk 
aankleden en verwachten van deelnemers 
feestelijke kledij en stemming.

We hebben voor nu geen idee hoeveel mensen 
er zouden willen meedoen, maar we weten wel 
dat er ruimte is voor 60 deelnemers. Wanneer 
60 personen meedoen kunnen we een goed 
orkest of band en een lekkere maaltijd en 
verzorging mogelijk maken. We gaan uit van 
een kleine bezetting van vier bandleden. Voor 
een heerlijke maaltijd willen we vier gangen 
serveren. We schatten dat 45-50 euro per 
deelnemer dit mogelijk moet maken. Drankjes 
komen dan voor eigen rekening. Bij voldoende 
voorinschrijving midden februari 2023 zetten we 
het plan door. We gaan er voor nu vanuit dat 
we bij 50 personen het risico kunnen nemen 
en we voor 17 maart een volle zaal zullen 
hebben. Een aantal belangstellenden gaf al 
aan dat men graag dansles vooraf zou willen. 

DOOR RENATE BOS EN WALTER VAN DER CRUIJSEN

Daarvoor zoeken we naar mogelijkheden om in 
de weken voor het diner dansant danslessen 
aan te bieden. Ook hiervoor geldt weer dat er 
voldoende deelnemers moeten zijn.

Heeft u of heb je belangstelling, ook nog 
beter: wilt u reserveren? Stuur dan een kort 
(WhatsApp-) berichtje naar 06-34150750, of 
naar dinerdansant@wvdc.me.

Op de dag van St. Cecilia, de patroonheilige van 
de muziek, zijn er een aantal jubilarissen in onze 
kerk door onze priester Yves Mambueni Makiadi 
genoemd en geëerd.  

Van links naar rechts: Wim van Melis, 50 jaar 
lid. Piet van Gemert, 51 jaar lid. Jo Kuppen, 50 
jaar lid. Marijke Schel-Derksen, 42 jaar lid. Jo 
van Dartel-Wintjes, 25 jaar lid. Mientje Wintjes-
Peters, 26 jaar lid.  

Wij willen dat dit mooie koor blijft bestaan. 
Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe 
dirigent. Bent u dirigent en heeft u interesse of 
wilt u meer informatie? Met vragen kunt u terecht 
bij het volgende mailadres: ankehermsen@
hotmail.com 

KOOR SINT CECILIA
DOOR ANKE HERMSEN
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ONS DORP IN MIJN JEUGD

Af en toe maak ik in mijn gedachten weemoedig 
een rondgang door Overasselt in mijn jeugd, 
de jaren vijftig. Het is elke keer een ontmoeting 
met een wereld die we nauwelijks meer kennen. 
Een in zichzelf besloten wereldje waarin 
ieder iedereen kende. Waarin men goede en 
slechte bijzonderheden over elkaar vertelde, 
maar waarin men elkaar niet kon missen. Men 
hielp elkaar met werk, bij feesten, bij zorg en 
bij verdriet. Het was een eenvoudige maar 
bekrompen wereld waar men hard moest 
werken om aan de kost te komen en waar niet 
voor iedereen werk voorhanden was. Velen 
moesten daarom noodgedwongen naar elders 
om geld te verdienen. De overigen probeerden 
hun kost bij elkaar te scharrelen door ambacht, 
van het veld of dieren. Men deed er van alles 
aan om wat te verkopen, wat te verbouwen 
of wat te maken om het hoofd boven water 
te houden. De pastoor, de burgemeester, de 
dokter en de hoofdonderwijzer probeerden 
ieder op hun gebied, maar vaak ook daarbuiten 
leiding te geven. Het wereldje waarin eeuwen 
van harde ervaringen de dorpsgenoten strenge 

DOOR THEO DINNISSEN

gedragsregels waren opgelegd. Iedereen moest 
zijn plaats weten en waaraan hij of zij zich te 
houden had. De veroordelingen waren niet mild 
als je het boekje te buiten ging. Alles was ook 
zo menselijk, zo van dichtbij. De buurt hielp 
bij geboorte, huwelijk, ziekten en begrafenis. 
Enkelen onder ons voelden zich minder prettig 
hierbij. Als het de jaarlijkse kermis was, kwam 
de gehele familie op bezoek om mee te eten. 
Er bestond toen maar weinig afwisseling in het 
harde bestaan; alleen de harmonie, voetbalclub 
en korfbal brachten wat reuring in het dagelijkse 
leven. De bedevaarts naar Katwijk en Kevelear 
waren niet alleen bedevaartstochten, maar 
tevens uitgaansdagen. De jeugd verheugde 
zich er al lang van te voren op, dat ze eens met 
moeder met de bus naar de stad mochten of 
naar de speeltuin in Velp. Verder was het een 
kleine wereld van mensen die elkander eigenlijk 
alleen maar in hun dialect goed verstonden, en 
mensen uit den vreemde argwanend bekeken. 
Toch was het voor mij een gelukkige tijd en of 
het nu allemaal beter is betwijfel ik, in ieder 
geval heel anders!

GLIMLACH GEZOCHT VOOR VERENIGINGSGEBOUW?
Het enthousiaste vrijwilligersteam van het SVO is op zoek naar 
versterking! De avonden in het verenigingsgebouw zijn inmiddels 
weer goed gevuld met activiteiten en graag voorzien we de 
gebruikers en bezoekers van een drankje en een praatje aan de 
bar. Ben je graag in contact met dorpsgenoten en lijkt het je leuk 
om structureel of af en toe te helpen achter de bar/in de bediening? 
Neem dan contact op met Desiree Verkaaik of Remco van Tilborg 
via tel: 024-6221685 of e-mail svo@xs4all.nl om een keertje kennis 
te komen maken. 

Na het sluiten van de gemeenschappelijke ruimte van de Mijlpaal 
komen de bingo avonden en het koersbal binnenkort naar het 
SVO. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die de organisatie 
hiervan op zich willen nemen; de Mijlpaal is graag bereid om e.e.a. 
over te dragen. Verder staan we altijd open voor mensen die nieuwe 
ideëen hebben voor activiteiten die plaats kunnen vinden in het 
SVO. Loop gerust binnen of stuur een mailtje naar svo@xs4all.nl.
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WONINGEN BIJ VINK: TEN KOSTE 
VAN DE ZELDENRUST???

DOOR ANNETTE MENGDE

De molen Zeldenrust is één van de meest gefo-
tografeerde plaatjes van Overasselt. Het is een 
prachtig stuk erfgoed en alles werkt: de mole-
naars zorgen dat er minstens één keer per week 
gedraaid wordt. Molens moeten ook blijven draai-
en om in conditie te blijven, anders gaan ze hard 
achteruit en zijn ze tenslotte niet meer bruikbaar. 
Voor het draaien van de molen heb je natuurlijk 
wind nodig: dat lijkt een open deur, maar dat is 
het niet. In onze gemeente kun je bij de Joan-
nusmolen goed zien hoe het niet moet: de bo-
men staan er zo dicht op dat de molen bijna niet 
meer van de wind kan profiteren. Tot nu toe is de 
situatie bij de molen Zeldenrust behoorlijk goed, 
maar het woningbouwplan Vink zou roet in het 
eten kunnen gooien! 

In het dorp is behoefte aan woningbouw voor 
starters en senioren: dat kwam ook goed naar 
voren uit de enquête van het Dorpsplatform.  
Maar niet ten koste van alles, dat werd ook heel 
duidelijk.  We moeten voorkomen dat de bebou-
wing de wind voor de Zeldenrust aantast, want 
we willen de molen ook voor de toekomst behou-
den.
De gemeente wil samen met de ontwikkelaar dit 
voorjaar het dorp gaan informeren. Het Erfgoed 
Platform Gemeente Heumen wilde daar niet op 
wachten en heeft de gemeente op de hoogte 
gebracht dat er grote zorgen zijn over voldoende 
wind voor de molen.

Wordt vervolgd!

DE ITALIAANSE KEUKEN (BIJNA) THUIS
Het is een vertrouwd beeld: Iedere woensdag 
staat het gele busje van Francesco Lai op het 
dorpsplein. Francesco bakt in zijn mobiele 
pizzabakkerij de lekkerste pizza’s voor zijn 
klanten. Echt Italiaans en vers, maar er is zoveel 
meer dat bij Pizzeria Da Francesco mogelijk is.

‘Voordat ik in 1980 naar Nederland kwam 
werkte ik in Italië als politieagent’, vertelt 
Francesco enthousiast als de Dorpskrant hem 
deze woensdag bezoekt. ‘In Nederland ben ik 
diverse banen gerold en heb ik op een bepaald 
moment een bedrijfsongeval gehad. Omdat mijn 
toenmalige werkgever geen ISO-certificering 
zou krijgen als ik in de WAO zou belanden, is 
er op een heel vervelende manier afscheid van 
me genomen. Later ben ik gaan werken als 
conciërge op een basisschool, maar toen de 
crisis losbrak werd mijn contract niet verlengd.’

In 2011 nam hij een rigoureus besluit: Het 
roer moest om. Hoewel zijn gezondheid, met 
name zijn schouder, het niet altijd gemakkelijk 
maakt besloot Francesco om zijn droom te 
volgen. Op marktplaats werd een bus gekocht 
en sindsdien trekt hij samen met zijn vrouw 
wekelijks van dorp naar dorp om authentiek 
Italiaanse pizza’s te bakken. ‘De kwaliteit zit in 
de verse ingrediënten’, zegt Francesco. ‘Alles 
wordt vers en ter plekke gemaakt.’ Dat wil 
overigens niet zeggen dat je lang op je pizza 

hoeft te wachten. ‘Het is mogelijk om telefonisch 
te bestellen. Dan bellen wij de klant terug als 
de pizza bijna klaar is. Dan kunnen ze deze 
zonder te hoeven wachten afhalen.’ Naast 
pizza’s kun je bij Francesco terecht voor meer 
Italiaanse specialiteiten. De menukaart gaat veel 
verder dan overheerlijke pizza’s. Wat misschien 
minder bekend is, is dat Francesco op bestelling 
pasta- en lasagneschotels en heerlijke Italiaanse 
vleesgerechten klaar maakt. ‘Als de bestelling 
wordt doorgegeven, maak ik het gerecht vers 
en kan het ’s middags opgehaald worden’, 
zegt Francesco, die het naar zijn zin heeft in 
Overasselt. ‘Het is een mooi en leuk dorp. Ik 
hoop hier nog lang te staan.’

De mobiele pizzabakkerij van Francesco 
is ook in te huren voor feestjes en 
evenementen. Meer informatie kun je vinden op 
demobielepizzabakker.nl. 

ADVERTORIAL



24

LOUIS HAUPTFLEISCH
DOOR HANS VAN LANEN

Waarom een verhaal over Louis 
Hauptfleisch? 

Louis Hauptfleisch was een Amerikaanse 
parachutist, die tijdens operatie Market 
Garden, bovenop het dak van de, nu nog 
bestaande, champignonschuur aan de 
Schoonenburgseweg 24 terecht kwam. In 1941 
nam hij dienst in het leger en klom op tot de 
rang van kapitein. Eind 1942 trouwde hij en in 
het voorjaar van 1943 volgde uitzending naar 
de WOII-strijd over zee. Zijn regiment was 
naast Market Garden betrokken bij de acties 
in Noord Afrika, Sicilië, Italië, de Ardennen en 
Duitsland. Tijdens zijn militaire dienst schreef 
hij in totaal 343 brieven naar het thuisfront, 
die allemaal bewaard zijn gebleven. De eerste 
brief, na de landing in Overasselt, schreef hij 
op briefpapier van de Duitse bezetter, met 
dank aan de hoffelijkheid van de ‘Führer’. Een 
paar dagen later heeft hij wat meer tijd en gaat 
hij uitvoerig in op de ongelukkige val op en 
door het dak: hij sprong als laatste en had last 
van de zware bepakking. Nadat een hospik 
hem had ingetaped, kon hij alsnog vlot zijn 
opdracht uitvoeren: t.w. het inrichten van een 
commandopost in het nabijgelegen voormalige 
gemeentehuis.

Louis was adjudant-officier (S-1) bij kolonel 
Tucker (bekend van de Waaloversteek) 
en had in die rol ook regelmatig te maken 
met generaal Gavin (de bevelhebber van 
het luchtlandingsleger). In de tijd dat de 
film ‘Een Brug Te Ver’ werd voorbereid is 
Louis geïnterviewd. In het verslag hiervan 
is te lezen wat hij van Tucker vond: “A lousy 
bridgeplayer, but a  brilliant man on the field 
of combat”. Over Generaal Gavin zegt hij dat 
deze het zichtbaar moeilijk had bij het nemen 
van de beslissing om bij daglicht in canvas 
bootjes de Waal bij Nijmegen over te steken. In 
de vele brieven naar huis vertelt hij over zijn rol 
binnen het regiment: hij was verantwoordelijk 
voor promoties en onderscheidingen maar 
ook voor disciplinaire zaken. Of de diefstal 
van de met fl 1300 gevulde gemeentekas van 
Overasselt hier deel van uitmaakte is niet 
bekend.  Het schrijven van troostbrieven naar 
de nabestaanden van de slachtoffers binnen 
het regiment vindt hij het moeilijkste, maar ook 
het mooiste onderdeel van zijn taken. Louis 
hield van uitgaan en dansen en schreef daar 
enthousiast over aan zijn vrouw. Een brief 
ging over de verschillen, die hij meent te zien 

tussen de Amerikaanse en Britse mannen en 
vrouwen: de Amerikaanse soldaten worden 
door de Britse vrouwen meer gewaardeerd 
dan de Britse, omdat ze meer geld te besteden 
hebben en galanter zouden zijn. De Britse 
vrouwen zijn daarbij ook erg ‘bezitterig’. Er 
zijn dan ook - tot verdriet van de Brittten - 
veel  huwelijken tussen Amerikaanse mannen 
en Britse vrouwen gesloten. In een andere brief 
beschreef hij uitbundig de bijzondere kwaliteiten 
van zijn danspartner tijdens een recente 
feestavond. Hij voegde eraantoe dat hij haar 
(om teleurstellingen te voorkomen) natuurlijk 
meteen (like always) had geïnformeerd over 
zijn huwelijkse staat. Zou dit zijn vrouw niet een 
dubbel gevoel hebben gegeven? In zijn laatste 
brief begin april 1945 vanuit België, vertelde hij 
dat hij een paar dagen met verlof zou gaan naar 
Parijs: “Wish you could join me in Paris!” Na de 
oorlog vond Louis een baan in het bankwezen 
en was vele jaren vice director van een bank. 
Hij is nog een paar keer op bezoek geweest 
in Overasselt, onder andere bij de onthulling 
van het Market Garden Monument in 1985. Bij 
die gelegenheid  heeft hij ook de authentieke 
‘Market Garden-foto’s‘ achtergelaten, die nu op 
de beeldbank van Erfgoed Heumen te vinden 
zijn.  (http://www.erfgoedheumen.nl/mediabank) 

Voor zijn verdiensten in WOII is hij meermalen 
onderscheiden: zo kreeg hij de Purple Heart, 
Bronze Star and six Battle Stars. Louis 
Hauptfleisch overleed in 2006. Hij werd 87 jaar.
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IN MEMORIAM: ATE VAN BALEN
DOOR DORPSPLATFORM OVERASSELT

Dit plezier in wandelen gunde Ate ook andere 
mensen. Ate was erg druk met het organiseren 
van informatiebijeenkomsten en wandelingen. 
Ook voor aanleg en bebording van de routes met 
de wandelknooppunten in onze Gemeente is Ate 
mede-initiatiefnemer geweest. 

De laatste 13 jaar van zijn leven was Ate samen 
met Klazien, en samen hebben ze heel veel over 
de wereld gereisd. De dood van zijn zoon Floris 
in 2002 was een groot dieptepunt in zijn leven. In 
2015 werd Ate getroffen door een herseninfarct 
waarvan hij goed herstelde. In 2021 bleek hij 
een hersentumor te hebben die veel schade 
aanrichtte, waardoor hij bedlegerig werd. Ate 
heeft zijn laatste tijd gewoond in De Wende 
aan de Schatkuilsestraat. Op 29 oktober is hij 
gestorven en er is daarna op een bijzondere 
manier, tijdens een druk bezochte bijeenkomst, 
afscheid van hem genomen in de R.K. Kerk van 
Overasselt.

Ate van Balen werd op 11 juli 1943 in 
Leeuwarderadeel geboren. Na zijn lagere 
schooltijd en gymnasium ging hij in Nijmegen 
Nederlands en Geschiedenis studeren en was 
actief in de studentenpolitiek. In 1973 is hij in de 
Pr. Irenestraat in zijn geliefde dorp Overasselt 
komen wonen. In zijn werkzame leven was Ate 
docent op een middelbare school. Later werkte 
hij bij het KPC in Den Bosch. De laatste jaren 
was Ate rector op het Reynaertcollege in Hulst.

Ate was actief in ons dorpsleven en één van 
de oprichters van het Dorpsplatform, dat is 
inmiddels 15 jaar geleden. Ate is vanaf de start 
van het Dorpsplatform Overasselt voorzitter 
geweest. Hij ging toen net met pensioen en 
toen hij gevraagd werd, zei hij volmondig ja. 
Hij was een betrokken bestuurder en zette 
zich in voor het eerste dorpsplan in 2009. Hij is 
jarenlang voorzitter geweest. Hij hield van reizen, 
wandelen en fietsen. Ate had een tomeloze 
energie, was optimistisch en zat vol met humor. 

MEREL KAREL
DOOR MARLEEN VAN OOST

Karel maakt ons iedere keer weer blij als we 
hem zien, als we hem horen, als hij eet, als hij 
baddert, wanneer hij fanatiek andere merels 
achterna zit om zijn territorium te verdedigen. 
Naast dat hij zijn prachtigste melodieën prijs 
geeft - liefst in de hoogste top van de hoogste 
boom - heeft hij ook zijn eigen typische vaste 
deuntje telkens als hij uit onze tuin wegvliegt. En 
als we hem een paar dagen niet zien missen we 
Karel. Helaas hebben wij hem dit jaar vrij snel na 
het broedseizoen niet meer gezien. Wellicht is hij 
nu ter ziele of zal hij in de volgende lente andere 
mensen blij en gelukkig weten te maken met 
zijn liefelijk gezang. Wij koesteren onze warme 
herinnering aan ‘onze Karel’.

Velen onder jullie zullen misschien zeggen: “Wat 
is er nu zo bijzonder aan zo ‘n merel?” Het witte 
plekje op zijn borst maakt hem sowieso al tot 
een uniek merelexemplaar. Voor ons mensen is 
hij hierdoor herkenbaar en onderscheidbaar van 
de vele andere mannetjesmerels. Omdat deze 
merel geregeld in onze tuin komt noemt mijn 
man hem Karel; een naam die ikzelf ook bij deze 
merel vind passen. En de naam Karel wordt al 
gauw ‘onze Karel’. Niet dat hij van ons is, maar 
toch krijgen we steeds meer het gevoel dat hij 
bij ons hoort. (Terwijl ik dit schrijf bedenk ik mij: 
“Misschien is het wel zijn tuin, die hij van vader 
op zoon heeft overgenomen en zijn wij bij hem in 
komen trekken?”) Los van deze laatste gedachte 
voelt Karel voor ons als een soort huisdier 
maar dan buiten in onze tuin; ons ‘tuindier’ dus 
eigenlijk.
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DE GNIFFEL VAN ONDERASSELT
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

De gniffel was heel opgetogen. Uitgelaten      
rende hij door de gangen, richting de Valkstraat, 
waar hij wist dat één van de praalwagens werd 
gebouwd. Carnaval! Dat vindt de gniffel echt 
leuk. Allemaal mensen die zingen en dansen en 
allerlei gekke dingen doen. Voor de gniffel is er 
geen mooier feest dan carnaval. Al gauw had 
hij de gang gevonden die leidde naar de schuur 
aan de Valkstraat waar de praalwagen werd 
gebouwd. De gniffel kende die plek goed, want 
als hij nieuwe schapenwol nodig had voor het         
bekleden van zijn slaaphol, moest hij hier ook 
zijn. Ze hadden daar namelijk heel veel schapen. 
De gniffel was wel een beetje bang voor de hond 
die daar over het erf rond liep. Maar hij wist dat 
de hond niet verder dan een touwtje, dat op het 
erf lag, kwam. Waarom die hond niet verder dan 
dat touwtje kwam, snapte de gniffel niet, maar 
het was wel makkelijk als hij moest wegrennen 
voor die hond.

Maar wat was dat? De wagen stond er niet meer. 
In de schuur stonden allemaal schapen met lam-
metjes. Dat vond de gniffel prachtig. Voorzichtig 
liep de gniffel tussen de schapen en lammetjes 
door. Daar, er stond ook een zwart lammetje 
tussen. Maar ja, hij kwam voor de praalwa-
gen. Waar was die gebleven? Ineens kreeg de      
gniffel een idee. Verderop in de Valkstraat was 
een varkensfokkerij, waar ze misschien wel big-
getjes hebben. Dat vond de gniffel ook leuk. Hij 
dook weer terug de tunnel in en rende naar de 
varkensfokkerij. Daar kwam hij weer boven. En 
ja hoor, biggetjes! Verrukt liep de gniffel door de 
stallen. Hij bleef wel uit de buurt van de varkens, 
die konden gemeen bijten. 

Zo liep hij van schuur tot schuur, totdat hij      
verbaasd stil bleef staan. Daar, bijna helemaal 
gereed, stond de praalwagen die hij zocht!
Het leek wel een soort circuswagen. Door allerlei 
dingen op die wagen moest de gniffel denken 
aan circus. Wat was het lang geleden dat de 
gniffel voor het laatst circus had gezien. Voor-
zichtig klom de gniffel op de wagen en keek hij 
nieuwsgierig om zich heen. Wat was die wagen 
mooi geworden. Hé, wat was dat? Verstopt in 
een hoekje van de wagen zag hij kratten bier 

staan. Maar dat mag toch niet, dacht de gniffel. 
Ze drinken toch niet tijdens de optocht? Nee, dat 
zouden deze brave mannen en vrouwen die de 
wagen rond gingen trekken bij de diverse op-
tochten in de omgeving vast niet doen. Zo zijn zij 
niet.

Wat zullen de kinderen van Overasselt deze 
praalwagen mooi gaan vinden, zondag bij de 
optocht. De wagen rook wel een beetje naar      
varkenspoep. De gniffel kneep zijn neus dicht. 
De gniffel moest aan die arme kinderen denk-
en, die zondag langs de kant staan om naar de 
praalwagens te kijken. Die varkenslucht is best 
vies! En dat moesten die kinderen dan ruiken. 
Bah. Misschien is het een idee kinderen, als jullie 
zondag naar de optocht gaan, een knijper mee te 
nemen en op de neus zetten als de praalwagen 
van ‘De Strandjutters’ er aan komt. Of, als dat 
een beetje pijnlijk is, knijp dan je neus gewoon 
dicht. Maar roep dan wel zo hard als je kunt: 
“Oh, wat een mooie wagen!”.

Tevreden met het gezien hebben van de praal-
wagen, de lammetjes en biggetjes, kroop de gnif-
fel weer terug in de tunnel. Op een drafje rende 
hij weer terug naar zijn slaaphol. Lekker slapen 
tot zondag en dan naar de optocht gaan kijken. 
Hij rolde zich op in het schapenwol en viel in 
een diepe slaap. Daar droomde hij dat hij ‘Prins 
Gniffel’ d’n Urste was van Onderasselt en dat hij 
op zo’n mooie praalwagen door zijn tunnels reed. 
Maar ja, als dat zo zou zijn, wie zou hem dan 
ooit zien op zijn praalwagen?

Kinderrubriek

De Gniffelverhalen zijn er om vóór te lezen aan kinderen. Ze spelen zich voor een groot deel af in 
Onderasselt, de wereld van buizen, leidingen, holen en verborgen gangen onder ons dorp. Er zit altijd 
wel ergens een kern van waarheid in. Als u zelf een idee heeft voor een leuk onderwerp waar onze 
Gniffel de hoofdrol in kan spelen, stuurt u dit idee dan naar redactie@overasselt.info
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MUSEUM DE LAGE HOF WERKT AAN 
GOEDE MUSEUMGIDSEN
´Het gaat niet om jou, het gaat om de bezoeker´.
Met dit in ons achterhoofd ging een aantal 
van de museumvrijwilligers van De Lage 
Hof eind vorig jaar naar het Nederlands 
Openluchtmuseum Arnhem (NOA). Dit bezoek 
was de afsluiting van een drietal dagdelen 
gidsinstructie van Maurits van Ravenstein, 
gepensioneerd communicatiemedewerker van 
het NOA.

Ook voor degenen die dachten dat ze het 
wel konden, zo´n rondleiding met een groep 
bezoekers, waren dit leerzame uurtjes. Je zal 
denken: ‘Als die mensen maar goed naar me 
luisteren, dan weten ze straks heel wat meer 
over ons geweldige museum!’ Maar wat veel 
belangrijker blijkt te zijn: dat jij naar je gasten 
luistert! Want als je jouw verhaal afstemt op wat 
de bezoeker horen wil, waar zijn belangstelling 
naar uit gaat, dan krijg je hem te pakken. En 
dat is een voorwaarde om de mensen werkelijk 
te interesseren voor wat je te bieden hebt. 
En dat vond ik – en meerderen met mij – de 
belangrijkste lering die we uit de lessen van 
Maurits trokken: ‘Stel de bezoeker centraal in je 
museum.’

Een goede communicatie met de groep die je 
begeleidt, is dan ook essentieel. Proberen te 
ontdekken ‘wat voor vlees je in de kuip hebt’. 
Jezelf voorstellen maar ook vragen wie zij 
zijn en waar ze vandaan komen. En daar je 

DOOR PIET VAN CASTEREN

verhaal dan op afstemmen. Voor menigeen 
nog een hele kluif, maar het was goed om 
elkaar te kunnen zien presenteren en te leren 
van de fouten die iedereen maakt. Een mooi 
voorbeeld gaf onze gids bij het ‘Los Hoes’, het 
eerste boerderijtje wat het openluchtmuseum 
verwierf. Zij vroeg ons om twee minuten naar 
de voorgevel van dat boerderijtje te kijken en 
ons daarna om te draaien en om de beurt te 
vertellen wat we gezien hadden. Nou, daaraan 
kon je goed zien waar ieder van ons de nadruk 
op legde en zo kreeg zij meteen een idee waar 
onze belangstelling naar uit ging en kon ze haar 
verdere rondleiding daar op afstemmen.

Zo moeten we het dus gaan doen in de 
toekomst! En ook wel leerzaam: een greep uit de 
waslijst wat we juist níet moeten doen:
- Gelijk willen hebben
- Schreeuwen
- Telefoneren tijdens de rondleiding
- Vloeken
- Eten / drinken / roken
- Privé zaken delen met bezoekers  
- Et cetera…..

Kortom, het was leerzaam voor iedereen en we 
hopen dat Maurits nog langer bij De Lage Hof 
betrokken kan blijven. Een begin is er: hij is met 
zijn vrouw al op onze druk bezochte Kerstmarkt 
gesignaleerd!
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FITTESTEN EN LEZINGEN OVER O.A. ‘POSITIEVE 
GEZONDHEID’ IN OVERASSELT
De laatste maanden is het grote gevaar van 
Corona steeds verder afgenomen waardoor de 
maatschappij nu weer helemaal open is. Voor 
veel mensen, maar zeker ook ouderen, bete-
kent dit dat zij weer uit hun isolement konden 
komen. Er is bijvoorbeeld weer ruimte om elkaar 
te ontmoeten. En het sporten en in beweging 
komen kan en mag weer. Seniorensportvereni-
ging FIT&FUN Heumen heeft gemerkt dat de 
conditie van ouderen in veel gevallen afgenomen 
is in de coronaperiode. Seniorensportvereniging 
FIT&FUN Heumen ziet nu nieuwe kansen en 
gaat die nieuwe kansen aangrijpen. Dat gaan 
we doen door middel van lezingen en fittesten in 
de gemeente Heumen. We beginnen daarbij in 
Overasselt en Heumen.

We starten met 2 lezingen: Marcel Olde Rikkert, 
Professor Geriatrie Radboud Universiteit en 
schrijver van het boek: ‘Jong blijven & oud wor-
den’ geeft een lezing ‘bewegen, het gezondste 
en goedkoopste medicijn voor lichaam én brein’ 
en de werkgroep Positieve Gezondheid legt uit 
wat deze levenshouding voor u kan betekenen. 
Maria Hopman, Professor Fysiologie Radboud 
Universiteit en onder andere lid van de gezond-
heidsraad, geeft een lezing over ‘Spiergebruik 
en Gezondheid’ in het najaar. Deze lezingen zijn 
gericht op de senioren 50+ en zijn gratis toegan-
kelijk voor KBO- en niet KBO leden vanuit Over-
asselt, Nederasselt en Heumen. De eerste lezing 
zal in het Verenigingsgebouw Overasselt gehou-
den worden op  ‘waarschijnlijk’ donderdagavond 

DOOR FIT&FUN

9 maart. De begintijd: 19.30 uur. Verder willen 
we o.a. 18 maart een fittest organiseren voor 
alle 50-plussers in Overasselt en Heumen. Het 
deelnemen is gratis. De fittesten zijn ook goed 
uit te voeren door oudere senioren! Na die fittest 
krijgt u een vrijblijvend advies op maat over wat 
voor beweegactiviteit, of b.v. lessen valpreventie, 
voor u geschikt is. Als Seniorensportvereniging 
hebben we verschillende mogelijkheden voor 
binnen en buiten die bij u zouden kunnen pas-
sen. En naast het sporten vinden we gezelligheid 
zeer belangrijk. Al deze activiteiten organiseren 
we met ‘In Beweging’ van sportadviseur Marian 
Schijf. Wilt u meer weten of inschrijven zodat uw 
plekje gegarandeerd is? Kijk dan op de site www.
fit&funheumen.nl en houd het Gemeentenieuws 
goed in de gaten. Komt u ook?

WIST U DAT?
Wat is het verschil tussen een specerij en een 
kruid? 

Een specerij is elk type pikante of aromatische 
stof van plantaardige herkomst die als 
smaakmaker of conserveermiddel wordt gebruikt. 
Specerijen komen  uit landen met een warm of 
tropisch klimaat. Van deze planten worden de 

DOOR LÈNE CREEMERS

bloemknoppen, meeldraden, zaadjes, vruchten, 
bast en wortelstok gebruikt. Kruidnagel komt 
bijvoorbeeld van de bloemknop, gember is een 
wortelstok, anijs is een zaad en kaneel komt van 
de bast. Kruiden zijn bloeiende planten waarvan 
de bovengrondse stengels niet houtig worden.  
Peterselie, basilicum, rozemarijn en koriander 
zijn typische kruiden waarvan de blaadjes in de 
keuken worden gebruikt. Rozemarijn en tijm, 
vaak een kruid genoemd omdat vooral de verse 
blaadjes worden gebruikt, zijn eigenlijk een 
specerij, omdat ze een houtige stengel hebben. 
Zout, de bekendste smaakmaker, is kruid noch 
specerij.Het gebruiken van je zintuigen tijdens 
koken met kruiden en specerijen is essentieel.
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OPEN OVERASSELTS BILJARTTOERNOOI
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Na heel wat jaren van afwezigheid blaast 
biljartvereniging ‘De Zon’ het oude ‘Open 
Overasselts Toernooi’ nieuw leven in. De afstoot 
wordt gegeven op woensdag 12 april 2023 om 
19.30 uur in café ‘De Zon’, Hoogstraat 56 in 
Overasselt. Dit toernooi staat open voor iedereen 
die de biljartsport beoefent, zowel dames als 
heren. Er wordt Libre gespeeld over 25 beurten 
in poules van 4 personen. Iedere deelnemer 
speelt dus 3 partijen op één avond.  De nummers 
1 en 2 gaan door naar de volgende ronde.

Inschrijven kan tot 5 april, onder vermelding 
van je gemiddelde, via voorzitter Chris Jansen, 
0620325782 of via café ‘De Zon’ 0246221584. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- De organisatie 
rekent op een grote deelname, zodat oude tijden 
herleven.

Tot april wordt door de leden van de 
biljartvereniging nog competitie gespeeld. Elke 
maandagavond houdt de vereniging clubavond. 
Heb je belangstelling? Kom gerust een avond 
meedoen. Je bent van harte welkom. Overigens 
kun je elke dag biljarten in café ‘De Zon’, 
behalve op dinsdag, dan is het café gesloten. 
De biljartvereniging hoopt dat meer mensen 
in Overasselt belangstelling krijgen voor deze 
gezellige sport. 

NIEUWS VAN HET DPO 
Na dat heerlijke avondje, 8 december, waarin het nieuwe Dorpsplan is geïntroduceerd en een 
aantal mensen zich heeft opgegeven voor de verschillende werkgroepen, is het DPO begonnen 
met de implementatie van de plannen binnen de werkgroepen. Op 8 december hebben de volgende 
werkgroepen geïnteresseerden opgeroepen om zich aan te melden:

Groen | Verkeer | Verbinding | Recreatie, toerisme | Wonen | Energie, duurzaamheid | Bedrijvigheid

Nog steeds bestaat de mogelijkheid u aan te melden voor een van deze werkgroepen. Met name 
wordt er gezocht naar mensen voor bedrijvigheid, energie en duurzaamheid, recreatie en toerisme. 
Geïnteresseerden kunnen zich te allen tijde melden bij info@dorpsplatformoverasselt.nu. Denk eens 
na over Uw expertise, die doet ertoe! De eerste stappen zijn gezet en er zullen er nog vele volgen!

DOOR NICK EGTBERTS
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MAMA CAFÉ OP BUURDERIJ DE LAGE HOF
DOOR SOPHIE GERRITSE-WESTERINK

Initiatiefnemer Sophie Gerritse-Westerink 
stelt zich voor:

Zelf ben ik trotse moeder van twee kinderen. 
Een meisje van 7 maanden en een jongen van 3 
jaar. Moeder worden vond ik een indrukwekkend 
proces: ik herzag mijn rol als mens, moeder en 
vrouw. Naast de dankbaarheid en blijdschap 
die ik voelde, was er ook geregeld onzekerheid. 
Alles was nieuw en kwam op me af. Toen de 
tweede onderweg was vroeg ik me af hoe ik 
de aandacht moest gaan verdelen. En hoe 
ging ik dat nu toch balanceren tussen werk en 
privé? Ik haalde steun en kracht uit gesprekken 
met andere moeders. Samen sparren over 
positieve ervaringen, bepaalde vraagstukken en 
onzekerheden hielpen mij. Naast dit alles ben 
ik werkzaam als coördinator bij Buurtgezinnen 
in gemeenten Heumen en Mook en Middelaar. 
In deze functie koppel ik gezinnen, die steun 
kunnen gebruiken, aan een stabiel gezin in de 
buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en 
aandacht en hebben hun ouders even wat tijd en 
ruimte voor zichzelf.

Binnen mijn werk, maar ook privé zie ik hoe 
belangrijk het is om met regelmaat even tot 

stilstand te komen en weer op te laden. Dit zorgt 
voor een betere en leukere versie van jezelf! 
Hoe fijn is het als je dat kunt doen op een fijne 
plek waar je omringd bent door gelijkgestemden 
waarmee je positieve ervaringen of mogelijke 
zorgen kan delen? Of misschien wel een andere 
moeder uit de brand kunt helpen met een goed 
advies? Samen kunnen we veel meer dan alleen. 
En dat onder het genot van een kopje koffie/thee 
terwijl de kinderen samen spelen.

Toen ik erachter kwam dat er nog geen Mama 
café was in gemeente Heumen en Mook en 
Middelaar voelde ik mij geroepen. De ochtenden 
zijn vooral bedoeld voor ontmoeting, uitwisseling, 
ontspanning en gezelligheid. De toegang is 
gratis en aanmelden is niet nodig. Ik zie je heel 
graag verschijnen! Het 1e Mama café heeft op 
27 januari plaatsgevonden, de volgende zijn op 
31 maart en 26 mei 2023.

Sophie Gerritse-Westerink, Coördinator 
Buurtgezinnen gemeente Heumen/ Mook en 
Middelaar

Sophie@buurtgezinnen.nl / 06-25452105

Vanaf januari zijn (aanstaande) moeders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar maandelijks 
welkom in het Mama Café. Vaders, Opa’s en Oma’s of andere opvoeders zijn uiteraard ook van 
harte welkom. Om de maand zal het plaatsvinden op de laatste vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 
uur in het gezellige huiskamercafé van Buurderij de Lage Hof in Overasselt. De andere maand 
op (de laatste) woensdag in de kantine van Rijvereniging VCM Malden. Gezellig bijkletsen met 
andere ouders, ervaringen delen en tips uitwisselen, terwijl jullie kindjes samen spelen.
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VERGETEN MUZIEK 7
DOOR NICO AALDERING

Jackson Browne, een artiest die met grote regelmaat mijn 
draaitafel bezoekt. Hij woonde in het begin van de jaren 70 
in Laurel Canyon, Los Angeles met niemand minder dan 
de Mama’s & Papa’s, James Taylor, CSN&Y, Beach Boys, 
Joni Mitchell, The Byrds, Frank Zappa en The Doors om de 
hoek. Wat moet dat geweldig zijn geweest! Hij heeft nooit 
een hit gehad, al bracht het nummer ‘Doctor my eyes’ het 
in 1972 (wie kent het nog?) tot de Tipparade van de Top 
40. Browne is mede-componist van het nummer ‘Take it 
easy’ van de Eagles, ook geen hit overigens. Maar hij is 
wel sinds een aantal jaren te vinden in de top 2000 met het 
prachtige ‘The Load-out/Stay’. Een nummer dat ik in mijn 
diskjockey periode altijd als laatste nummer van de avond 
draaide, ’People stay just a little bit longer…’. Zijn nummers 
worden gekenmerkt door melancholie en hoop, zoals 
onderstaande tekst van het nummer Before the Deluge. 
‘Let the music keep our spirits high, let the buildings keep our children dry, let creation reveal its 
secrets by and by, when the light that’s lost within us reaches the sky’. De eerste 5 elpee’s zijn 
allemaal prachtig, daarna werd het minder. Als je wilt luisteren dan hierbij een aantal suggesties; 
Song for Adam, Looking into you, Sing my song to me/For Everyman (nummers direct na elkaar 
draaien), For a Dancer (liefst de 2 metersessies met Venice), Linda Paloma (voor zijn overleden 
vrouw) en ‘Call It a Loan’. Allemaal te vinden op Spotify, veel luisterplezier en pak de tekst erbij! 
Overigens geeft hij nog steeds concerten, maar daar durf ik niet naar toe…. Ben de laatste jaren 
naar concerten van mijn helden, Tony Joe White en Jethro Tull, geweest. Soms is het beter 
herinneringen, mythen en fantasieën levend te houden…..
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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 


