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COLOFON
REDACTIE:
Fons Gerrits
Hinta Gravestein
Lène Creemers
Alex Kops
Judith van Beukering 
Niek Egtberts 
en Wim Cousijn

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, drukker van de regio

WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is 
via internet en email gratis be-
schikbaar. Wilt u de krant ook 
via de mail? Stuur  uw mail-
adres naar:

info@overasselt.info

DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorps-
krant? Heel graag! Mail uw 
verhaal naar:

redactie@overasselt.info

ADVERTEREN? 
Tegen aantrekkelijke tarieven 
kunt u uw advertentie in de 
Dorpskrant plaatsen. Die komt 
dan zowel op de papieren ver-
sie als op de digitale versie. 
Voor tarieven informeert u via:

redactie@overasselt.info

NIET ONTVANGEN?
Heeft u de dorpskrant niet 
ontvangen? Bel naar:

024-6222110

-VAN DE REDACTIE-

-THEO DINNISSEN-

Deze dagen schrijven we met elkaar geschiedenis. Er gebeuren din-
gen die je niet voor mogelijk had gehouden. De Coronacrisis stelt ons 
echt op de proef. In deze Dorpskrant kunnen we er niet om heen. We 
hebben voor u een Overasseltse correspondente die vanuit Italië de 
ernst daar beschrijft. Maar er zijn ook gedichten die troost bieden, er is 
aandacht voor de Schoer, voor de carnavalsoptocht die niet door ging 
en nieuws van de werkgroep Wonen (Dorpsplan 2.0). Op het artikel 
vorige keer over onze melkveehouders is een reactie gekomen. Dáár 
is deze krant óók voor bedoeld: discussie en meningsvorming, liefst op 
basis van goede argumenten. En: Maasvensters wordt aangekondigd. 
We hopen dat het dóór kan gaan. De processierups is weer in aantocht 
en op basisschool de Zilverberg hebben ze daar een oplossing voor 
gemaakt. Schoppen Elf staat deze keer met de mond vol tanden: de 
realiteit blijkt nu verbluffender dan alles wat in die rubriek bij elkaar 
gelogen is. De Dorpskalender tenslotte is geheel uitgekleed: vrijwel 
alles is afgelast. Kortom: het zijn bijzondere tijden. De redactie wenst u 
ondanks dit zware weer toch plezier bij het lezen. We dagen u tenslotte 
uit om uw eigen ervaringen met de coronacrisis aan ons toe te zenden 
zodat we in het volgende nummer kunnen lezen hoe we dit met elkaar 
overleefd hebben… Zorg goed voor elkaar 

Laatste nieuws in deze krant is altijd oud nieuws, dus veel van wat u 
leest kan al weer achterhaald zijn. Vandaag vernamen we dat Maas-
vensters en Koningsdag in ons dorp zijn afgelast.

OVERTOCHT  BIJ DE TEMPEL
Op dun diek daor bij den Tempel

stoj ik te kieke nor ut beeld van de Schoer
en dink bij mien eige, wis en warempel

wha was dèt unne ouwehoer.

As ge vroeger de Maos wou overstèèke
Moste luie mit un bel

Astie dan zin haj, dan kwam ie
Zo nie, dan wiste ge ut wel.

Altied op ut midde van de Maos
Haj ie in zien roeiboot dezelfde grap

Dan bulkte hij, mot ik oe soms verzuupe
Kiek mar uut en zet oe schrap.

Tot er iemand in paniek de Schoer het vàstgegreepe
En hum un onmundige klap het verkocht 

Was ut vortaon uut mit zien streeke
Umdèttie er bij elke overtocht nog an docht.

OVERASSELT ALS NOOIT TEVOREN
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-ZAPHIRA VAN LEEUWEN-

HULP IN OVERASSELT
Coronahulp Overasselt
In Overasselt is het gewoon elkaar te helpen, het 
liefste dichtbij huis en vertrouwd. Deze mentaliteit 
komt erg goed van pas tijdens de huidige corona-
crisis. Dit geldt ook voor Lonneke van den Brand, 
initiatiefneemster van Coronahulp Overasselt. Ge-
inspireerd door een vriendin uit Wijchen heeft ze 
op eigen initiatief dit platform opgezet voor de risi-
cogroep in Overasselt. Die positieve energie willen 
we bij de gemeente waar nodig ondersteunen en 
bundelen.

Wat is Coronahulp Overasselt precies?
Coronahulp Overasselt is een burgerinitiatief waar 
vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. De situatie 
rondom het coronavirus kan nog lang duren, dus we 
kunnen elkaars hulp goed gebruiken. Ook profes-
sionele en vrijwillige ondersteuners kunnen via dit 
initiatief extra hulp regelen voor hun cliënten. De 
vrijwillige burenhulp wordt geboden op een stukje 
onderling vertrouwen en op eigen risico.

Voor wie is het coronavirus extra gevaarlijk?
Ben je ouder dan 70 jaar? Óf kom je in aanmerking 
voor de jaarlijkse griepprik vanwege een chronische 
hartziekte of diabetes? Dan val je voor het coronavi-
rus ook onder de risicogroep. 
Heb je hulp nodig bij bijv. het boodschappen doen, 
eten koken of de hond uitlaten? Of heb je behoefte 
aan contact, bijvoorbeeld een telefoontje van iemand 
uit het dorp? Bel dan Lonneke op 06 51347890 of 
stel je vraag via de facebookpagina Coronahulp 
Overasselt. 

Wil jij je hulp aanbieden?
Meld je aan via de facebookpagina Coronahulp 
Overasselt of bel Lonneke. Als er een vraag binnen-
komt verschijnt die op facebook en in de groepsapp. 
Hoe meer mensen zich aanbieden hoe beter.

Introductie: WeHelpen.nl de marktplaats voor burenhulp
De gemeente Heumen is aangesloten bij de web-
site www.wehelpen.nl: omdat we zo een veilige ma-
nier kunnen bieden waarop mensen elkaar kunnen 
vinden. De organisatie WeHelpen biedt zijn website 
wehelpen.nl aan. WeHelpen is te vergelijken met 
Marktplaats, waar je ook je aanbod op kan plaatsen. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om Whapp te 
installeren op je telefoon. Dit is een app die buurtge-
noten snel op hulpvragen matcht. 

Benieuwd?
Lonneke werkt samen met dorpsverbinder Zaphira 
om te zorgen dat iedereen, die lokaal hulp nodig 
heeft of biedt, elkaar vindt. Mogelijk dat Coronahulp 
Overasselt uiteindelijk gebruik gaat maken van de 
website wehelpen.nl. Bent u benieuwd? Neem een 
kijkje op de website want ook Overasselt heeft zijn 
eigen pagina. Heb je vragen rondom WeHelpen? 
Mail of bel de dorpsverbinder Zaphira van Leeuwen 
via zvleeuwen@heumen.nl of tel: 06 50074597.

Let Op!
Wanneer je elkaar helpt, houdt minstens 1,5 me-
ter afstand. Nog beter is om helemaal geen recht-
streeks contact te hebben. Zet boodschappen, als 
dit kan, voor de deur neer. Zorg voor schone han-
den en als je verkouden bent, bied dan je hulp niet 
aan. Maatregelen kunnen veranderen, volg altijd de 
actuele adviezen van het RIVM op: www.rivm.nl.

Deadlines en verschijningsdata 
Dorpskrant in 2020

Nr 3: 19 mei en 12 juni
Nr 4: 25 augustus en 18 september

Nr 5: 13 oktober en 6 november
Nr 6: 1 december en 22 december

Koningsdag in Overasselt
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-NIEK EGTBERTS-

BEIEREN
Een mooi woord voor het luiden van de klok. Al 
heel lang worden kerkklokken gebruikt om berich-
ten door te geven. Ook Overasselt kent al sinds de 
bouw van de kerk dit geluid, vooral gebruikt voor 
de aankondiging van de eerstvolgende kerkdienst. 
Overigens staat deze kerk  er pas vanaf 1891, daar-
voor stond de kerk op Schoonenburg. Ook voor het 
aankondigen van het Angelus, driemaal daags, om 
zes uur s’morgens, om 12 uur s’middags en weer 
om 6 uur s’avonds, een oud katholiek gebed waar-
voor het werk even onderbroken werd, was de to-
renklok nodig. Toch heeft Overasselt ook hierin zijn 
eigen traditie ontwikkeld. Vermoedelijk al ruim 30 
jaar wordt de klok geluid wanneer er iemand is over-
leden. Dit gebeurt altijd om 16.00 uur, op de dag 
van overlijden of maximaal een dag later. Voorheen 
was dit bedoeld voor mensen die behoorden bij de 
katholieke gemeenschap maar inmiddels is dat voor 
iedereen bedoeld. Tegenwoordig wordt de klok ge-
luid als het overlijden gemeld is bij de pastoor of de 

koster, de enige voorwaarde is: het moet gaan om 
een inwoner van Overasselt. Ook opvallend is het 
klokgelui op maandagmiddag, eens in de veertien 
dagen. Dan is er een dienst speciaal voor de bewo-
ners van Dichterbij. Wanneer zij zich naar de kerk 
begeven en in het zicht van de toren zijn, luidt de 
klok. Dat is dus niet altijd op precies om 14.00 uur, 
maar wel rond die tijd. Voor diegene die zich op dat 
moment ook geroepen voelt: treedt gerust binnen 
en sluit u aan. Meezingen wordt op prijs gesteld!

-WERKGROEP WONEN VAN TOEKOMST OVERASSELT-

WERKGROEP WONEN (DORPSPLAN 2.0)

In de laatste Dorpskrant van 2019 bent u bijgepraat 
over de dorpsbijeenkomst van 21 november over 
de Toekomst van Overasselt. Dit onder de vlag van 
DorpsPlatformOverasselt. Een belangrijk onderdeel 
is het streven naar fijn wonen in een mooie omge-
ving voor de inwoners in al hun diversiteit. De werk-
groep Wonen is verder aan de slag gegaan, vooral 
met activiteiten in de richting van de gemeenteraad.
 In februari heeft de gemeenteraad een aantal 
bijeenkomsten gewijd aan het toekomstige woning-
bouwprogramma tot 2029 voor geheel Heumen. De 
werkgroep Wonen heeft de raadsleden zo goed moge-
lijk geïnformeerd over wat er op dat vlak leeft in Over-
asselt. Ook heeft de werkgroep ingesproken bij de 
raadsbijeenkomsten, omdat ons was opgevallen dat 
Overasselt er in de raadsstukken bekaaid vanaf kwam.
 We hebben aangegeven dat er veel behoef-
te is aan geschikte woningen voor ouderen, zodat ze 
kunnen blijven wonen in het dorp. Ook hebben we de 
behoefte van veel jongeren benadrukt en hoe belang-
rijk het is voor de vitaliteit van het dorp dat ook deze 
groep aan zijn trekken kan komen in Overasselt. En 

er zijn ook goede kansen, want er zijn voldoende lo-
caties om voor deze groepen te bouwen (Zilverberg, 
Werklandschap en Hoogstraat door de verplaatsing 
van Derks). Bij elkaar naar schatting 120 woningen.
 Tenslotte hebben we aangeboden om samen 
met de gemeente de handen uit de mouwen te ste-
ken, zodat we kunnen helpen om tot de plannen te ko-
men die het beste passen bij deze behoefte. Immers, 
het is een goede Overasseltse traditie om zaken niet 
af te wachten, maar zelf het heft in handen te nemen!
 De boodschap dat er meer aandacht moet 
komen voor passende woningbouw in Overasselt 
is bij de meeste raadsleden wel goed overgeko-
men. Maar met ons idee om het dorp zelf een ac-
tieve rol te geven in de verdere ontwikkeling is nog 
niet veel gedaan, dus daar zal de werkgroep zich 
voor in blijven zetten. We houden u op de hoogte!

- Mede namens DPO
& Wynand Jetten, Stephan van Wouwe, Henk van 

den Berg en Annette Mengde



5

-ADVERTORIAL-

-NIEK EGTBERTS-

MOOI ENTHOUSIASME: BEAUTY BY YOU

INBURGEREN 3

Sinds juni vorig jaar is 
aan de Zesakkerlaan 
38 het bedrijf van Ma-
rieke Engelaer geves-
tigd: Schoonheidssalon 
Beauty by You. Ik word 
ontvangen in een frisse 
witte bedrijfsruimte waar 
Marieke schoonheids-
behandelingen aanbiedt 
aan voornamelijk vrou-
wen, maar mannen zijn 
ook zeker welkom! De 
behandelingen variëren 
van een standaard-, of 
uitgebreide gezichts-
behandeling tot het 
verven van wimpers of 
het harsen van wenk-
brauwen. Ook geeft zij 
lichaamsbehandelingen 
zoals massages   (o.a. 
hot stone) en het harsen 
van armen en benen. De 
meeste behandelingen 
zijn gericht op ontspan-

De winter is niet de 
meest geschikte tijd 
om in een dorp als 
dit veel mensen te 
ontmoeten. Behalve 
met kerst en carna-
val, is het stil op straat. 
De politiek, die gaat 
wel gewoon door maar 
daar vind je geen nieu-
we vrienden. Ik ben er 
een paar keer geweest 
en werd er niet vrolijk 
van. Waarom: lees maar 
op de website van deze 

Dorpskrant. Het voorjaar 
begon, de mooiste tijd 
van het jaar, de tijd om 
erop uit te gaan en men-
sen te ontmoeten. Ik heb 
de kaart geraadpleegd 
en ben op pad gegaan. 
Blijken er in twee uit-
hoeken van Overasselt 
geweldige boerderijwin-
kels te zitten, nog net op 
loopafstand met een ver-
rassend aanbod. Ik heb 
direct “Overasselts Wan-
delvoer” gekocht om op 

tochtjes iets te snoepen 
en te delen met anderen. 
En toen kwam “Het     Virus”.
Al mijn plannetjes zijn mis-
lukt. Het inburgeren is op 
een laag pitje gezet, men 
wil alleen nog op afstand 
praten, geen pepermuntje 
of ander wandelvoer aan-
nemen. Kortom, u heeft 
nog wat tegoed. Ik wens 
al mijn dorpsgenoten een 
gezond voorjaar toe!

ning. Het is heel fijn om 
in de behandelstoel te 
gaan liggen en je over 
te geven aan de kundige 
handen van Marieke. Als 
je een gezichtsbehande-
ling neemt, wordt je huid 
eerst uitgebreid gerei-
nigd met behulp van een 
apparaat waar stoom uit 
komt en diverse reini-
gingsproducten. Daarna 
worden de wenkbrau-
wen geëpileerd. Hierna 
volgt de decolleté-, hals-
en gezichtsmassage. Het 
gezicht wordt behandeld 
met een masker en de 
behandeling wordt af-
gesloten met een dag-
crème. Hierbij zijn alle 
producten afgestemd op 
het juiste huidtype. Ver-
der doet zij ook mani-
cure en pedicure; beide 
behandelingen bestaan 

uit het schoonmaken, 
vijlen en lakken van de 
nagels.  Marieke spreekt 
met veel enthousiasme 
over haar vak en haar 
bedrijf en is trots op haar 
fijne behandelruimte. Ze 
vindt het heerlijk om daar 
haar klanten te ontvan-
gen en ze te laten ont-
spannen. Ik vroeg haar 
hoe ze aan de naam 
Beauty by You kwam. 
Haar visie is, dat ze niet 
zozeer mensen mooier 
maakt, maar ieders in-
nerlijke schoonheid naar 
boven haalt door haar 
behandelingen. Schoon-
heid komt uit jezelf!
TIP: geef iemand een 
cadeaubon voor een be-
handeling bij Beauty by 
You.

Zesakkerlaan 38, 6611 AZ, Overasselt 06 15601549 schoonheidssalon_beautybyyou
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-THEA THEUNISSEN-

ANDRÀ TUTTO BENE?*
Italië heeft het zwaar voor de kiezen met het 
Coronavirus.  Op het moment van schrijven 
zijn daar al meer mensen aan het virus over-
leden dan in heel China. Als u dit leest is de 
besmettingspiek ho¬pelijk daar weer voorbij. 
Thea Theunissen, dochter van Thé Theunis-
sen (in 2003 overleden) en Mina Klabbers (93 
jaar!) woont tegenwoordig in Italie. Ze woonde 
voorheen aan de Schatkuilsestraat en is in 1980 
naar Italië geëmigreerd. Ze woont met man en 
twee zonen in Napels. Hieronder volgt haar ver-
haal over hoe de coronacrisis in Italië toeslaat…
 Het is zaterdag 21 maart 2020, laat in 
de avond, hier in Napels. Zojuist heeft premier 
Conte de lockdown in de strijd tegen  het Co-
ronavirus nog verder aangescherpt: alle niet 
essentiële bedrijven en activiteiten gaan dicht. 
Vandaag 800 doden en meer dan 4.000 nieuwe 
gevallen, waardoor de teller op bijna 50.000 ge-
vallen en 5.000 doden komt te staan sinds het 
begin van de crisis, een maand geleden.
 Het begon vlak voor carnaval. Als lera-
res Engels op een Lyceum had ik  carnavalsva-
kantie, maar de burgemeester van Napels kon-
digde een “weeralert” aan: wegens harde wind 
zouden de scholen ook op woensdag niet open-
gaan en bleven de rest van de week dicht om de 
klaslokalen te ontsmetten. Het was niet duidelijk 
of, hoe en vanuit welke instantie er maatrege-
len genomen moesten worden.  Intussen ging  
het leven min of meer gewoon door.  De maan-
dag daarop  weer naar school, maar tijdens de 
laatste lesuren van woensdag 4  maart ging het 
gerucht over een op handen zijnde nieuwe slui-
ting van de scholen als een lopend vuurtje rond 

onder de leerlingen. En inderdaad: scholen, 
bioscopen, theaters en andere openbare activi-
teiten sloten hun deuren en geleidelijk aan ook 
alle winkels, eerst tot 16 maart, later verlengd 
tot 3 april en nu inmiddels voor onbepaalde tijd.  
Op dit moment zijn alleen de supermarkten, le-
vensmiddelen- en tabakswinkels en apotheken 
nog open.
 In de eerste week van maart gingen we 
nog gewoon de deur uit, voor boodschappen, 
afspraken, of  naar de pizzeria met vrienden. We 
gaven elkaar geen handen en kussen meer en 
probeerden afstand te houden, wat meestal niet 
lukte. Op zaterdag 7 maart lekte een nieuw kabi-
netsbesluit uit dat de dag daarop van kracht zou 
worden : Lombardije en omgeving zou helemaal 
op slot gaan. Het gevolg was dat duizenden in 
dit gebied werkende of studerende  Zuid-Italia-
nen hals over kop naar hun plaats van herkomst 
in het zuiden vertrokken, vooral in overvolle 
treinen. De toename van besmettingsgevallen 
in het zuiden in die week zijn veelal hieraan te 
wijten. Onze zoon Giuliano is maandag 9 maart 
teruggekomen uit Forlì, bij Bologna, niet in de 
“rode zone”, maar toen hadden ze inmiddels 
wel maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld 
het onbezet laten van zitplaatsen in de trein om 
afstand te waarborgen. Net op tijd, want op 11 
maart werd de lockdown voor heel Italië afge-
kondigd: niemand de deur uit, behalve als daar 
een goede reden voor is en daar moet je zelfs 
een formulier voor invullen, ondertekenen en 
bij je  dragen, anders kun je een bekeuring krij-
gen of gearresteerd worden. Een goede reden 
is: naar het werk, naar de plaats van herkomst 

Familiefoto Thea Theunissen Vnlr Thea, Gennaro, Giuliano, Adriano
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of persoonlijke noodzaak (bv boodschappen 
doen). De meeste mensen dragen een mond-
kapje.
De maatregelen worden door een grote meer-
derheid goed nageleefd, hoewel zich nog steeds 
teveel mensen op straat vertonen. 
Napels is een bruisende stad met veel verkeer 
en lawaai dus we moeten erg aan de stilte wen-
nen. Het is een onvoorstelbare en onwerkelijke 
situatie, nog geen maand geleden totaal on-
denkbaar.  Hier bij ons thuis is een aantal din-
gen veranderd: wij zijn bijna dag en nacht met 
zijn vieren en de hond. We moeten nu dus veel 
meer koken, wassen, poetsen en opruimen. 
“Vroeger” was overdag alleen onze hond thuis.  
Nu zitten we ‘s ochtends allemaal achter de 
computer. De jongens krijgen online colleges 
en ik geef online les. Dat was even wennen en 
vooral organiseren,  maar nu beginnen we onze 
draai een beetje te vinden en ik moet zeggen 
dat ik het prettig werken vind. De leerlingen vin-
den het fijn dat hun schoolleven toch doorgaat, 
maar blijken “gewoon les krijgen” veel fijner te 
vinden: ze missen vooral de sociale interactie. 
Maar de kans is groot dat we dit leerjaar niet 
meer naar school gaan. 
 Steeds na een nieuw kabinetsbesluit 
waarin premier Conte het volk vraagt vooral 
niet naar de supermarkt te gaan, wordt er col-
lectief gehamsterd, en ja, ook door ons…. Het 

een beetje bijverdienen, vooral in de -nu geslo-
ten- horeca.
 Zelfs de criminaliteit ligt plat en dat be-
looft weinig goeds voor de toekomst. De sluiting 
van detailhandel en horeca bijvoorbeeld, heeft 
tot gevolg dat de plaatselijke camorrafamilies 
veel inkomsten uit “beschermingsgeld” mislopen.
 De ontwikkeling van de epidemie loopt 
hier zo’n twee weken vooruit op Nederland en 
dat kun je merken. Hoewel de besmettingen 
en sterfgevallen maar bleven stijgen , was de 
algemene stemming in de eerste week bij ons 
ook  nog redelijk goed. Er werden bijvoorbeeld 
flashmobs georganiseerd vanaf de balkons om 
op een bepaald tijdstip samen te gaan zingen of 
klappen voor het zorgpersoneel, maar nu wordt 
de sfeer steeds grimmiger. Wij zijn bezorgd en 
vragen ons af: wat ís dit eigenlijk? Hoelang gaat 
dit nog duren? Iedereen kent wel iemand die 
positief getest is of in het ziekenhuis ligt, al dan 
niet op IC. De halve wereld zit inmiddels thuis. 
Artsen zijn wanhopig en smeken om hulp, over-
al komen noodziekenhuizen. Mensen sterven 
alleen en afscheid nemen is niet toegestaan.  
De piek is nog steeds niet bereikt. Hoe gaat dit 
aflopen? En hoe komen we er dan uit? Of erger: 
gáát dit ooit aflopen? 

Wij hebben geen zin meer om te zingen.

* Zou het allemaal goed komen?

geeft een veiliger gevoel, ook 
al is het misschien nergens 
voor nodig. Thuis zitten vind 
ik niet erg, maar mijn man 
wel. We hebben veel contact 
met familie en vrienden, ook 
in Nederland. De jongens (ze 
studeren economie en rech-
ten), zijn nu thuis en helpen 
mee. Wij mogen niet klagen. 
We hebben beiden vast werk. 
Maar er zullen zoveel mensen 
in financiële moeilijkheden ko-
men… vooral hier in Napels, 
waar veel mensen geen vaste 
baan hebben en hier en daar 

Uitgestorven Napels
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-WIM SMIDS- -MARJOLEIN PIEKS -

LAMBERT MARTENS COVID-19 
Lambert Martens, bijnaam “De Schoer” woonde op 
Den Tempel aan de Maas in Overasselt. Hij was tot 
1954 actief als veerbaas en paardenkeurmeester.

Soms laat ik de roeispaan even rusten; het is laag 
water. Mijn blik rust op de nieuwe dijk. Die is met 
een grote boog aangelegd rond het gapende gat, 
ontstaan tijdens de dijkdoorbraak in 1925. Waters-
nood. Het achterland stond maanden onder wa-
ter.  Stroomafwaarts zie ik ook de vervloekte brug 
bij Grave.  Mijn nering kapotgemaakt. Mijn rechten 
niets meer waard. In 1929 heb ik mijn veerpont “Op 
Hoop van Zegen” moeten verkopen. Sindsdien roei 
ik tussen Gassel en de veerstoep bij Den Tempel 
heen en weer. Als veerbaas mogen ze me niet in het 
dorp; dat weet ik heus wel. “De Schoer” word ik ge-
noemd, gevreesd om mijn kracht. Daar moeten ze 
het anders wel van hebben. De meeste dorpelingen 
mag ik evenmin. Kakkers, notabelen en niet te ver-
geten de Overmaasche boeren. Ik kan ze overzetten 
met hun vee, maar als ze terugkeren van de markt 
met welgevulde beurzen zijn ze nog te beroerd om 
een pint te vatten bij Den Tempel. Laatst heb ik er 
eentje laten staan in Gassel nadat ik zijn koe over-
gezet had. Kon ie mooi komen lopen over de brug. 
Kinderen die jengelen in de boot leer ik hun lesje. 
“Ik zal je verzuipen”, roep ik als ze blijven jammeren. 
Dan worden ze wel stil. Als ik paardenkeurmeester 
ben en in m’n goeie goed loop, zijn de mensen wel 
vriendelijk tegen me.  Afhankelijk, hè; een goede 
beoordeling is wel wat waard.  Zo kwam ik ook Wil-
helmina Heebink tegen op een keur in Gendringen. 
Nee, liefde op het eerste gezicht was het niet maar 
alleen blijven zorgen voor mijn zus op den Tempel 
was ook geen doen meer. Als je tegen de vijftig 
loopt, moet je een keer ja zeggen. Goeie paarden 
had ze ook. Met haar hengsten heb ik mooie mer-
ries gefokt. Vorig jaar op de grote trekpaardendag in 
Didam viel ik weer in de prijzen en stond met “Wil-
helmina van den Tempel” volop in de belangstelling.
Uiterlijk vertoon is niks voor mij; het liefste ben ik al-
leen op de rivier of tussen de paarden. De bel luidt; 
terug naar de wal.

langs alle wegen van de lucht 
bereidde ik een ademtocht voor

om in stilte tussen binnen en buiten  
ruimte te maken voor vertrouwen 

zo stippelde ik voor alle beetjes adem
nieuwe paden uit tussen talloze longen

omdat ik dit binnen en dat buiten
verenigen wil

mijn adem die jouw adem in onze
adem alle adem is

               
reizend naar het waarom van covid-19

breken mijn longen uit 
in wat mijn longen breekt:

de lang verwachte schreeuw
van de laatste gletsjers 

-Dorpsdichter gemeente Heumen- 

Dorpsdichter Marjolein Pieks heeft voor 
onze Dorpskrant 2 gedichten geleverd 
met als thema het Coronavirus. Wie meer 
wil weten over hoe Marjolein hierover 
denkt, verwijzen we naar de website van 
de Dorpskrant Overasselt: onder de ru-
briek nieuws vindt uw haar overpeinzingen.

Marjolein Pieks

De schoer in Overasselt
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-VAN DE REDACTIE -

CARNAVALSOPTOCHT 2020 OVERASSELT

Harde wind dit jaar! De Overasseltse carna-
valsoptocht wordt afgelast. Een klap in het 
gezicht voor alle mensen die met veel en-
thousiasme wekenlang aan hun praalwagens 
hebben gewerkt. Ook de kinderen van Luilek-
kerland balen als een stekker. Maar Overassel-
tenaren zijn geen Overasseltenaren als ze hier 
niet tóch weer iets moois van weten te maken. 
Met man en macht wordt er voor gezorgd dat 
op dezelfde zondag waarop de vergunning 
wordt ingetrokken er tóch een prijsuitreiking 
plaatsvindt, compleet met jury die aan de hand 
van filmmateriaal de wagens en andere deel-
nemers beoordeelt. ‘s Middags na even over 
drieën wordt een snel in elkaar gezet maar 
fantastisch gezellig programma gestart en vin-
den er in het Verenigingsgebouw alsnog op-
tredens van allerlei kindergroepen plaats. Er is 
muziek, er wordt gedanst en er vinden prijsuit-
reikingen plaats. We maken een diepe buiging 
voor allen die dit wonder van improvisatie mo-
gelijk hebben gemaakt!

Geen optocht, wél een mooie middag en een prijsuitreiking .

Graag zou ik met liefhebbers filosofieboeken uitwisselen. In 
de vorm van b.v.: lenen, ruilen of cadeau geven.

ellybrinkman@planet.nl

Aanmoedigingsprijs

Winnaar kinderen paren-enkels

Winnaar kinderen loopgroepen

´Herrieschuppers´

´Gestrikt´

´De muziekmakers´
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-WIM COUSIJN-

CORONA IN OVERASSELT
Ons dorp functioneert 
nog! Ondanks dat dit 
meedogenloze virus 
bijna heel het rader-
werk stil heeft gelegd, 
ontstaan er weer nieu-
we initiatieven. We la-
ten elkaar niet zakken. 
Dat neemt niet weg 
dat het op sommige 
plekken heel erg hef-
tig is. Neem “Dich-
terbij”, de organisatie 
die werkt met men-
sen met soms forse 
beperkingen. Marieke 
Sanders en de organi-
satie bieden voor deze 
mensen tal van vor-
men van dagbesteding 
aan. De organisatie 
heeft het pand moe-
ten sluiten, en dat geldt 
ook voor De Wissel in 
de voormalige dorps-
school. De cliënten 
van Dichterbij wonen 
in groepswoningen en 

hebben daar begelei-
ding. De coronacrisis 
en de bijbehorende 
maatregelen zijn aan 
hen nauwelijks of niet 
uit te leggen en leiden 
soms tot reacties van 
onbegrip, boosheid, 
grote frustraties en de 
daaropvolgende ge-
dragsproblemen. Om-
dat ook de professio-
nele zorgkrachten voor 
die groepswoningen 
hier en daar al ziek wor-
den, worden de krach-
ten voor de dagbeste-
ding nu hier ingezet. 
 Op de Buurde-
rij, waar 24 mensen wo-
nen die 24 uur per dag 
zorg nodig hebben, zijn 
quarantainemaatrege-
len van kracht. Er mag 
geen bezoek meer 
komen en de mensen 
mogen alleen indivi-
dueel met begeleider 
naar buiten. Dat er dan 
irritaties ontstaan ligt 
voor de hand, en vergt 
veel extra’s van het 
personeel. “Gelukkig 
is er nog niemand ziek 
geworden”, zegt team-
leider Lizet Ronnes. 
“Mooi nieuws is ook 
dat de cliënten post 
hebben ontvangen 
van kinderen uit het 
dorp met moedgeven-
de opmerkingen: daar 
zijn ze écht ontroerd 
door en heel erg blij 
mee.” Een voorbeeld 
dat navolging verdient!

 Het Verenigings-
gebouw, De Lage Hof, 
De Zon en alle sport-
clubs zijn gesloten. 
Daarmee zijn de plek-
ken waar we elkaar 
normaal ontmoeten 
niet meer bereikbaar. 
Gelukkig zijn er nog 
wel winkels open in 
het dorp en valt het 
met het hamsteren 
hier wel mee: er zijn 
voldoende levens-
middelen te koop.
 Veel mensen 
in Overasselt zijn in de 
bouw actief. We gin-
gen ons licht opsteken 
op het werklandschap. 
Daar gaf Piet Sanders 
aan dat er nog gewoon 
hard doorgewerkt 
wordt waar dat nog kan. 
Het kan een probleem 
worden wanneer de 
levering van bouwma-
terialen als gevolg van 
het sluiten van gren-
zen gaat opdrogen.
 Ouderen en 

mensen met een zwak-
ke gezondheid zijn de 
meest kwetsbaren in 
deze tijden: ze leven 
nu sociaal behoorlijk 
geïsoleerd. Het is zaak 
om juist hén niet uit 
het oog te verliezen. 
En Overasselt was 
Overasselt niet als er 
op dit punt niets zou 
gebeuren. Neem de 
Wilhelminastraat! Daar 
is een straatcomité dat 
ervoor gezorgd heeft 
dat er voor ouderen 
contactpersonen zijn 
aangewezen. Als die 
ouderen hulp nodig 
hebben, zullen zij die 
meestal in de eigen 
straat kunnen vinden. 
En het project “Samen 
aan Tafel”: hoe staat 
het daarmee? Zij kun-
nen immers niet meer 
iedere vrijdagmiddag 
in het Verenigings-
gebouw terecht voor 
een gezellige maaltijd. 
De vrijwilligers die dit 

Susanne Schoenmakers en dochter

brengen corona-info rond

Lonneke van der Brand

en dochter Jolie
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organiseren, hebben 
nu een soort telefoon-
contactlijn opgezet: 
hun gasten worden 
af en toe gebeld voor 
een praatje of om te 
horen hoe het gaat 
en of er hulp nodig is.
 En dan is er 
Lonneke van der 
Brand! Zij heeft door 
heel het dorp een fol-
dertje laten versprei-
den met daarop ook 
haar telefoonnum-
mer.  Zij brengt vraag 
en aanbod rondom 
noodzakelijke zorg bij 
elkaar. Dus: mensen 
die aandacht of zorg 
nodig hebben -bv. 
voor boodschappen 
doen-, kunnen haar 
bellen (06-51347890). 
Maar ook mensen die 
zorg willen aanbieden. 

Veel mensen hebben 
zich al gemeld. Som-
migen van hen zijn nu 
al ingezet om maal-
tijden van het project 
“Tafeltje dek je” rond 
te brengen. Lonneke 
verwacht dat de ko-
mende weken veel ou-
deren door hun voor-
raden heen zullen zijn 
en dat er dan meer 
hulp nodig zal zijn. 
Dus wie nog wat wil 
doen kan haar bellen. 
De hulp vindt plaats 
op basis van vertrou-
wen. Met afrekenen 
moeten creatieve ma-
nieren worden verzon-
nen (vóórschieten?) 
en bv. geen pinpas 
worden meegegeven.
 We spraken ook 
met Sandra Wijnak-
ker van de Zorggroep 

Zuid-Gelderland, de 
ZZG. Sandra liet weten 
dat het stevig aanpo-
ten is op dit moment. 
In de Nijmeegse zie-
kenhuizen worden bij-
voorbeeld nu bedden 
vrijgemaakt om plaats 
te maken voor co-
ronapatiënten. Som-
mige van die mensen 
komen dus weer naar 
huis en hebben thuis-
zorg nodig. Dat levert 
veel extra werk op. 
Sandra prijst de be-
volking van Overasselt 
omdat die daar zo veel 
begrip toont. Niet al-
leen bij de zorgbehoe-
venden ontmoet zij die 
coöperatieve houding, 
maar ook bij de fami-
lieleden en mantel-
zorgers. De ZZG gaat 
ook tablets beschik-
baar stellen aan cli-
enten om regelmatig 
aandacht en zorg-op-
afstand te kunnen ge-
ven. Dat gaat dan via 
beeldbellen (Skype).
  Verzorgings-
huis Malderburch laat 
weten dat ook deze in-
stelling er voor de ou-
dere zorgvragende is. 
We volstaan hier met 
het noemen van de be-
reikbaarheid van enke-
le medewerkers: indien 
u behoefte heeft aan 
een persoonlijk con-
tact, kunt u met een 
van de volgende tele-
foonnummers bellen:

Anita de Roos:

Barbara Maiburg:

Marjolijn Boeren:

Monique Cotteleer:

Kim Falk:
06-19685958

06-15064273

06-28278804

 06-20033199

06-20033196

Ouderenadviseurs:

Mantelzorg Heumen:

De gemeente Heu-
men zit ook niet stil: 
elders in dit nummer 
leest u een bericht 
van de dorpsverbin-
ders over hulplijnen 
die nu zijn opgezet. 
Tenslotte: we vragen 
aan de bewoners van 
Overasselt om hun 
persoonlijke verhalen 
rondom de coronacri-
sis aan de Dorpskrant 
toe te zenden, zodat 
we in ons volgende 
nummer u kunnen la-
ten weten hoe we met 
elkaar deze zwarte pe-
riode dóórkomen, of 
misschien al doorge-
komen zijn. Ons dorp 
een beetje kennende 
zal daar een beeld uit 
naar voren kunnen 
komen van grote on-
derlinge solidariteit en 
hulpvaardigheid.

redactie@overasselt.info

Kinderkaart voor bewoners Buurderij
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-ADRIËNNE MERTENS-

STIKSTOF EN MELKVEEHOUDERS

Naar aanleiding van het stuk van Alex Kops rea-
geer ik, omdat ik het jammer vind dat Niek Gerrits 
en Nicole van de Pas zich niet beter hebben ver-
diept in de stikstofproblematiek en deze afdoen met 
“stikstof is van alle tijden”, want dat is niet waar.
 Het stikstofprobleem is ontstaan in de jaren 
60 van de vorige eeuw toen minister Mansholt het 
landbouwbeleid flink op de schop nam. Inderdaad 
moesten boeren meer gaan produceren. Hiervoor 
werden middelen ter hand genomen als kunstmest 
en krachtvoer. Kunstmest is een veroorzaker van 
overmatige stikstofgift. Vooral de uitspoeling naar 
grond- en oppervlaktewater is een groot probleem. 
De uitstoot in de lucht wordt vooral veroorzaakt 
door de geproduceerde mest en de daarbij vrijko-
mende gassen van de dichtbevolkte (koeien)stallen.
Daarnaast hebben we in Nederland het mestpro-
bleem vergroot door krachtvoer uit het verre bui-
tenland te importeren en het gros van de vleesop-
brengst weer naar het buitenland te exporteren. Wij 
blijven zitten met een giga mestoverschot. Er is iets 
drastisch scheef in het voedselkringloopevenwicht.
 Vanaf eind jaren 60 is er regelmatig aan de bel 
getrokken, omdat de stikstofuitstoot veel te hoog was. 
Dit werd door opeenvolgende ministers niet serieus 
genomen. Het had ernstige gevolgen voor de natuur. 
Iedereen herinnert zich nog wel de zure regen. Zo 
ook voor de Overasseltse vennen, waar de boven-
grond geplagd moest worden om te voorkomen dat 
de daar groeiende heidevegetatie overwoekerd zou 
worden met pijpenstrootjes, bramen en brandnetels.
 Opgelost is het stikstofprobleem nog niet, er 
blijft stikstof uit de lucht neerdalen die nog steeds 
grootschalige verstoringen als verzuring en vermes-
ting van de bodem veroorzaakt. Dit heeft weer zijn 

weerslag op het planten- en dierenleven. Specifieke 
gebiedssoorten verdwijnen, denk aan bijv. insecten. 
Vogels kampen met kalkgebrek (door verzuring ver-
dwijnt de kalk) waardoor eieren te dunne schalen 
hebben en jonge vogels hun pootjes breken en ster-
ven. Een ander gevolg is de toename van plagen. De 
verstoring van het evenwicht veroorzaakt een nega-
tieve spiraal van verdwijnen van soorten, wat zijn 
weerslag heeft en zal hebben op o.a. de landbouw. 
Deze spiraal zal doorbroken moeten worden.
 Het is zeer wenselijk nu goede maatregelen 
te nemen om de stikstofuitstoot flink te reduceren; 
dat geldt niet alleen voor boeren, het geldt voor ons 
allemaal!
 Ik heb dit geschreven vanuit ecologisch 
perspectief. Beroepsmatig ben ik aquatisch eco-
loog en zie bij het onderzoek naar de waterkwa-
liteit in o.a. de vennen wat de negatieve impact 
is van de stikstofdepositie op planten en dieren.

In de vorige uitgave van de Dorpskrant Overasselt heeft een interview gestaan met twee melk-
veehouders. Een lezer heeft hier een reactie op ingestuurd.

Herkomst stikstof bron: RIVM

Stikstof bereikt de carnaval
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-BRYAN VAN DARTEL-

VAN DAKHAAS NAAR KROEGBAAS
‘Een dakhaas’ heeft meerdere betekenissen, o.a. is 
het een benaming voor een huiskat die in de hon-
gerwinter regelmatig in de pan belandde. Maar ook 
is een dakhaas een stuk veiligheidsgereedschap, 
een ankerpunt waar een dakdekker zich aan kan ze-
keren. En natuurlijk is een dakhaas in de volksmond, 
vooral in de bouwwereld, een dakdekker zoals ik 
dus. Nu is mij gevraagd om een stuk te schrijven 
over mijn eerste ervaringen als kroegbaas. Zoals u 
wellicht hebt vernomen ben ik dat aangegaan 6 we-
ken geleden. Waarom? Om verschillende uiteenlo-
pende redenen en gedachten. Na meer dan 25 jaar 
‘dakhaas’ te zijn, en uiteraard nog steeds, ga je op 
een gegeven moment last krijgen van allerlei licha-
melijke mankementen. Ga ik dat volhouden tot mijn 
67ste? Of zelfs langer? Wil ik dit zolang volhouden? 
Is het nog steeds leuk, het werk wat ik doe? En kan 
ik ook iets anders? Ja het is nog steeds leuk. Maar 
elke dag door weer en wind maar ook in extreme 
hitte en vochtigheid, vroeg het bed uit, gaat je niet 
in de koude kleren zitten. En een eigen kroeg heeft 
me altijd wel gecharmeerd, tenminste de gedachte. 
Het kwam op mijn pad, een kroeg waar ik in mijn 
wilde jaren regelmatig een lange avond doorbracht. 
Mijn soort kroeg, mijn soort muziek, ouderwetse 
Rock met een tikkeltje Heavy. En dan ga je denken, 
niet teveel maar zeker reëel. En ja, je gaat het aan. 
Een nieuwe uitdaging, zowel zakelijk als sociaal. Een 
hele andere manier van ondernemen, maar zeker 
ook een sociale functie in de maatschappij die je 
pas leert ontdekken wanneer je aan de andere kant 
van de toog staat. Nu ben je als dakdekker ook veel 
onder de mensen, veel verschillende mensen, dat 
maakt het werk ook zeker leuk. Altijd buiten en zeer 

gevarieerd. Na een kleine maand de kroeg open te 
hebben komt het Coronavirus aan de bar zitten met 
als gevolg een onherroepelijke sluiting gedurende 
minimaal drie weken, met inmiddels de wetenschap 
dat dit nog veel langer kan gaan duren. En dan ga je 
dus opeens heel anders denken. Blij dat ik ook nog 
steeds dakdekker ben. Ik kan dus op dit moment 
weinig ervaringen met u delen over hetgeen waar-
voor ik gevraagd ben door de redactie. Het blijft in 
ieder geval hard werken en is tot nu toe niet saai! 
Een nog grotere uitdaging staat te wachten maar we 
houden vol en ik hoop binnen afzienbare tijd van u 
te mogen horen; ‘vul de kelken’! Komt deze dakhaas 
toch weer op zijn pootjes terecht.

COVID-19   

we worden stiller, luister maar
gedachten worden

in een zakdoek gelegd
angsten huilen in de elleboog

we zijn vaker alleen
terwijl we wennen aan een ziekte

die onze zintuigen scherpt  
contemplatie als vaccin

tegen economische groei   

Marjolein Pieks 
Dorpsdichter gemeente Heumen

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

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu

Dakhaas kroegbaas Van Dartel
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-VAN DE REDACTIE-

-VAN DE REDACTIE-

FOTOWEDSTRIJD

LENTEFESTIVAL MAASVENSTERS

Op 1e Pinksterdag 31 mei zou al weer de zesde editie van Maasvensters plaats gaan vinden, maar door 
de afgekondigde maatregelen ivm het corona virus komt het festival dit jaar te vervallen. Wij wensen een 
ieder en goede gezondheid toe in deze spannende tijden en hopen u volgend jaar weer te kunnen ver-

welkomen op dit mooie festival!

WAT IS MOOI EN WAT IS LELIJK IN OVERASSELT?

De redactie is op zoek naar het mooiste en 
het lelijkste gebouw in Overasselt. Stuur 
je foto’s naar redactie@overasselt.info  en 
schrijf er bij waarom je dit gebouw mooi of 
lelijk vindt. Mooi en lelijk is natuurlijk een 
kwestie van smaak. Er wordt in de komende 
jaren in Overasselt nog best een en ander 
bijgebouwd (zie het artikel van de werkgroep 
Wonen). We hopen natuurlijk dat de architec-

ten die deze uitbreidingen gaan ontwerpen 
er echt iets moois van maken. Neem bijvoor-
beeld de locatie van de Coöp. Op zo’n pro-
minente plek moet écht iets komen waar we 
allemaal trots op zijn. Uw inzendingen zullen 
we afdrukken (met uw toelichting) in de hoop 
dat dat kan bijdragen aan de kwaliteit van 
toekomstige ontwerpen.

Maasvensters dans

Maasvensters Van Asselt Maasvensters Drie jongens met Pet
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-JUDITH VAN BEUKERING-

MEZENKASTJES TEGEN DE EIKENPROCESSIERUPS
Voorlopig zijn we nog 
niet af van de eikenpro-
cessierups die met zijn 
akelige brandharen de 
huid, ogen en longen 
van mensen irriteert. Be-
strijding door het weg-
branden en het weg-
zuigen van de poppen 
en rupsen bieden niet 
voldoende soelaas. 
Overal in Nederland 
wordt daarom ook in-
gezet op biologische 
bestrijding met natuur-
lijke vijanden van de 
eikenprocessierups. 
Vogels als de kool-

mees, pimpelmees, 
boomklever en koe-
koek eten de rupsen 
graag. Het stimuleren 
van aanwezigheid van 
deze vogels kan dus 
helpen om het plaagin-
sect terug te dringen.
   Elly Brinkman 
van het Duurzaam-
heidsplatform Gemeen-
te Heumen nam het ini-
tiatief om in Overasselt 
in de buurt van eiken 
mezenkastjes te laten 
ophangen. Dit plan 
werd snel opgepikt en 
uitgevoerd  door Buur-

derij De Lage Hof. Al-
bert van Hezewijk deed 
alles wat mogelijk was 
om het plan te laten 
slagen. De gemeente 
leverde een financiële 
bijdrage en vrijwilligers 
werden gecharterd om 
de nestkastjes in elkaar 
te zetten. Jos Swinkels 
van Stichting Overasselt 
Promotions trommelde 
via de KidsClub enkele 
leerlingen op van de 
Zilverbergschool. Het 
grootste deel van het 
voorbereidend werk 
werd gedaan door Toon 
den Brok. Hij schaaf-
de, zaagde, boorde in 
de ‘Timmerwinkel’ van 
de Buurderij dagen-
lang. De onderdelen 
van de nestkastje la-
gen als mooie bouw-
pakketjes klaar en zo 
werden er door een 
hele groep vrijwilligers 
in een mum van tijd 
50 nestkastjes in el-
kaar gezet. Inmiddels 
zijn deze opgehangen 
aan de Kasteelsestraat, 
de Kruisbergsestraat 
en bij het sportpark. 
 Leerling van de 
Zilverbergschool Kas-
per Leclerque schreef 
een enthousiast stuk-
je voor het Gemeente 
Nieuws: “Ik hoop dat 
er meer van dit soort 
activiteiten komen bij 
de Lage Hof! Ik hoop 
ook dat er veel mezen 
komen uit de eitjes in 

deze kastjes, en dat er 
daardoor minder pro-
cessierupsen komen.” 
Dit laatste hopen we 
zeker! En Buurderij De 
Lage Hof wil inderdaad 
heel graag dit soort 
projecten in onze ge-
meente faciliteren; 
na het uitwoeden van 
het Coronavirus staan 
de deuren weer open 
voor jong en oud!

Nestkastjes opgehangen
Nestkastjes maken

Koolmees eet 
eikenprocessierups

Bron: 
Vereniging Bomenbelang



16

-INGE DAANEN VAN BASISSCHOOL DE ZILVERBERG -

JEELO OP DE ZILVERBERGSCHOOL
Op basisschool De Zilverberg werken we met 
Jeelo. Dit staat voor JE Eigen LeerOmgeving. 
In een schooljaar werken we aan zes projecten. 
We leren niet meer in vakken maar gaan maat-
schappelijk betrokken aan de slag in projecten. 
 Onlangs hebben we het project “Bele-
ven van onze planeet” afgerond met een pre-
sentatie in de Buurderij. Op en om de aarde valt 
veel te bewonderen en te beleven. In dit project 
leren de kinderen over seizoenen, klimaten en 
de strijd tegen water. Ze meten het weer, on-
derzoeken de bodem en leren over de opbouw 
van de aarde en het zonnestelsel. Het doel van 
dit project is dat kinderen leren hoe groot de 
invloed van de zon en de regen is op onze om-
geving en ons dagelijks leven. Ze ontdekken dat 
alles op onze planeet met elkaar samenhangt.
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-ANNETTE MENGDE -

- FONS GERRITS -

MONUMENTALE LEILINDEN IN ERE HERSTELD

SCHUPPES

De trouwe lezers van de Dorpskrant hebben al 
vaker iets kunnen lezen over de wandelingen 
die rond het dorp zijn uitgezet door de Werk-
groep Heerlijkheden Overasselt. Onlangs is een 
karakteristiek stukje mooi opgeknapt met hulp 
van de gemeente. Het gaat om de 3 monumen-
tale lei-lindes langs de oude weg bij het Bor-
rebos, waar het oude gemeentehuis tot 1971 
achter heeft gestaan. Het is een plek met veel 
verhalen, van mensen die er zijn getrouwd, er 
hebben gewerkt of er zelfs even hebben ‘geze-
ten’!  Ook over de eerste plundering door de 
geallieerden in 1944. Meer informatie staat op 
de website: 

De schuppes rubriek is een rubriekje in de 
dorpskrant voor gefantaseerde verhalen. Ge-
fantaseerd maar even zo goed verhalen die 
hadden kunnen gebeuren in het dorp. Een 
nieuwe vestiging van de IKEA of een be-
zoek van Trump. Het had kunnen gebeu-
ren maar het is verzonnen. Zo verzonnen 
dat het toch nog een beetje geloofwaardig 
is. Een beetje over de grens maar niet te ver.
 Als ik in één van de vorige nummers van 
de dorpskrant had geschreven dat het hele land 
op slot zou gaan door een virusuitbraak dan zou 
men waarschijnlijk gezegd hebben dat het te 
ver doorgeschoten is. Als ik daarin geschreven 
had dat we afstand van elkaar moeten houden, 
minstens anderhalve meter, dan was dat niet 
geloofwaardig geweest. Als geschreven was 
dat het café dicht zou gaan om elkaar niet te 
besmetten dan was dat te irreëel.  Geen voet-
bal, geen tennis, geen bootcamp? Dat zou zelfs 
voor de schuppes rubriek te ver gezocht zijn.
 En toch is dat nu de realiteit, een onge-
loofwaardige realiteit die verder gaat dan wat je 

www.erfgoedheumen.nl

verzonnen krijgt. Zo absurd, daar wil en kan ik 
met een verzonnen verhaal niet overheen. Dus 
het verhaal over de ontdekking van een uitge-
storven gewaand Gorgeldier bij de kolk laat ik 
achterwege. Het verhaal van de plaag die ons 
dorp bedreigt omdat het uitzetten van de wilde 
Marmadot in de Coehoorn uit de hand is gelo-
pen leest u deze keer ook niet. Het echie is al 
gek genoeg.

Blijf gezond en let goed op elkaar.

De Leilinden

Het Gorgeldier
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- LÈNE CREEMERS -

HET ALZHEIMER CAFÉ HEUMEN - MOOK EN MIDDELAAR
“Ben je al eens in het Al-
zheimer Café geweest?” 
“Nee, wat moet ik daar? Ik 
ga nooit naar de kroeg.”
Het Alzheimer Café is 
geen kroeg, maar een 
ontmoetingsplek. Een 
keer per maand komen 
mensen met dementie, 
hun naasten, hulpver-
leners en belangstel-
lenden hier samen voor 
informatie en contact 
met lotgenoten. Je hoeft 
geen lid te worden van 
een Alzheimer Café. Je 
kunt er zomaar even 
binnenlopen en kijken 
of het je bevalt. De toe-
gang is gratis. Naast 
met elkaar praten kun 
je ook informatie vra-
gen aan mensen die 
veel over dementie we-
ten en zijn er allerlei 
folders te verkrijgen.
 Elke bijeenkomst 
heeft een thema en be-
gint met een lezing of in-
terview met betrokkenen 
van een half uur. Dan half 
uur koffie/thee-pauze 
en tijd om met elkaar te 
praten. Daarna half uur 
tijd om vragen te stel-
len en ervaringen, op-
lossingen, tips en idee-
en met elkaar te delen.
Een paar keer ben ik 
geweest. Bij het thema 
‘Slaapproblemen bij de-
mentie’ werd verteld wat 
de oorzaak van slaap-
problemen kan zijn en 
waar je aan kunt den-
ken om ze op te lossen. 
Een man vertelde dat 
zijn vrouw slecht sliep 
en onrustig was. Totdat 
hij ontdekte dat zij heel 

rustig sliep als hij haar, 
bij het naar bed gaan, 
op het voorhoofd een 
kus gaf en er daarna een 
kruisje op maakte. Een 
ander vertelde dat het 
raam op een kier zetten 
bij hun goed geholpen 
had. Op de avond ‘Hoe 
betrek je de buurt’ werd 
aandacht besteed aan 
de invloed van dementie 
in de samenleving. Als 
er sprake is van demen-
tie is het belangrijk dat je 
omgeving dit weet, zo-
dat ze op de juiste ma-
nier kunnen reageren 
op het ‘vreemde’ gedrag 
van de dementerende. 
Dat je mee moet gaan 
in zijn/haar beleving ook 
al is dat niet de realiteit. 
De mantelzorger wordt 
geadviseerd te zorgen  
voor lucht in zijn zorg-
taak en zijn netwerk in 
kaart te brengen. Buren, 
vrienden, familieleden, 
allemaal willen ze graag 
helpen en zeggen spon-

taan: ‘Als je hulp no-
dig hebt dan zeg je het 
maar.’ Maar hulp vragen 
dat blijft voor mantelzor-
gers heel moeilijk. Daar-
om kun je beter zeggen: 
‘Ik ga boodschappen 
doen, kan ik voor jou 
nog iets meebrengen’ 
of ‘Op maandag en 
woensdag heb ik tijd 
om op te passen, welke 
dag zou je het prettig 
vinden als ik kom’. Een 
concreet aanbod doen 
blijkt beter te werken. 
 De mensen die 
ik gesproken heb vin-
den dat je in het Alzhei-
mer Café gemakkelijk 
contact legt. Ze vinden 
het gezellig, informatief 
en leerzaam. Sommi-
gen komen elke maand, 
anderen als het thema 
hen aanspreekt. Een ie-
mand zei: ‘Mijn tip voor 
je artikel: kom naar het 
Alzheimer Café zodat 
je weet wat je kunt ver-
wachten als het om 

dementie gaat.’ De bij-
eenkomsten zijn op de 
eerste donderdag van 
de maand in het Van der 
Valk Hotel, Rijksweg 1 in 
Molenhoek. Inloop van-
af 19.00 uur, start 19.30 
uur, afsluiting 21.00 uur.
In verband met de risi-
co’s op de verspreiding 
van het Coronavirus zijn 
wij genoodzaakt het Al-
zheimer Café van april 
en mei af te zeggen. Wij 
volgen hierin de maatre-
gelen van de overheid. 
Heeft u een vraag neem 
dan contact op met Mal-
derburch, centrum voor 
Welzijn, Wonen en Zorg, 
tel. 024 - 357 05 70. Op 
www.dementie.nl onder 
‘Dementie en corona’ 
vindt u informatie en 
tips voor de omgang, 
activiteiten en meer. Wij 
hopen u te zijner tijd 
in goede gezondheid 
te mogen ontmoeten.

Vrijwilligers van het Alzheimer Café
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ZEG KEN JIJ DE POLKA NOG......
Kom dan naar het Ver-
enigingsgebouw in 
Overasselt. Tenminste, 
als dat gebouw dan 
weer open is…. Na-
tuurlijk dansen we niet 
alleen de polka, maar 
worden alle dansstijlen 
uitgevoerd. Van wals 
tot chachacha! Iedere 
vrijdagavond wordt er 
een leuke dansavond 
georganiseerd, maar 
ook trekken velen de 
dansschoenen aan op 
dinsdagmiddag. Op 
een aantal dinsdag-
middagen per jaar kan 
er namelijk gedanst 
worden op de klanken 
van een live orkest!  
De Groesbeekse band 

Aldörum staat garant 
voor ouderwets gezel-
lige dansmiddagen op 
muziek van vroeger en 
nu. De eerste middag 
van dit jaar zit er al op, 
maar ze komen voor 
de zomer nog 2 keer: 
dinsdag 28 april en 2 
juni a.s.. De middag 
begint om 13.30 uur en 
eindigt om 17.00 uur. 
Entree € 7,00 inclusief 
koffie/thee bij binnen-
komst. Wij zeggen: 
Noteren en doen!! NB: 
check eerst even of 
het gebouw ivm Co-
ronavirus wel open 
is….

Aldörum
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De Stichting Vrijwillige Hulpdienst TafeltjeDekje Gemeente Heu-
men is een vrijwilligersorganisatie die al ruim 40 jaar de warme 
maaltijd bij kwetsbare (vaak hoogbejaarde) ouderen in de ge-

meenten Heumen en Mook bezorgt.

In deze tijd van Corona zoeken wij tijdelijke vervanging voor een 
aantal vaste vrijwilligers die deze maaltijden aan huis bezorgen 
maar die veelal ook in de kwetsbare leeftijd vallen en daarom, 

heel begrijpelijk, afhaken.

We rijden vanaf Zorgcentrum Malderburch  in Malden drie rou-
tes: Malden, Overasselt/Heumen en Mook. We bezorgen 7 dagen 
in de week, de tijdsinvestering is ongeveer 2 uur van ca 11:00 uur 
tot ca 13:00 uur. Hier staat een bescheiden kilometervergoeding 

tegenover.

Dit is een dringende oproep! Wie wil ons helpen om, op 1 of 
meer vaste dagen in de week gedurende de maand(en) april en 
eventueel langer,s onze ouderen van een gezonde maaltijd te 

voorzien? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: 

J.vanelten@caiway.nl

Op deze pagina treft u normaal gesproken de dorpskalen-
der aan: de plek waar u kunt zien wat er waar en wanneer 
in ons dorp gebeurt en wie dat organiseert. Vrijwel alles is 
afgezegd in verband met de Coronacrisis. Op onze web-
site kunt u voor toekomstige evenementen deze dorpska-
lender nog raadplegen: www.overasselt.info. Daar vindt u 
trouwens ook extra artikelen die niet in de gedrukte krant 

hebben gestaan.

 DE DORPSKALENDER:

OPROEP TAFELTJE DEK JE


