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COLOFON

REDACTIE:
Fons Gerrits, Lène Creemers, 
Judith van Beukering, Niek Egtberts, 
Anke Hermsen en Wim Cousijn

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, drukker van de regio

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

info@overasselt.info

DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorpskrant? 
Heel graag! Mail uw verhaal voor  
7 mei naar:

redactie@overasselt.info

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

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

redactie@overasselt.info

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

024-6222110

VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in 
de week van 11 juni op de mat. 

IK ZEG U TEGEN JOU
DOOR FONS GERRITS

DOOR LÈNE CREEMERS
UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL

Weinig woorden weerspiegelen zo helder maatschappelijke 
veranderingen als u en jij. Het gebruik van deze aanspreek-
vormen is binnen drie generaties drastisch verschoven. Toen 
ik eind tachtiger jaren net begon te werken op een deftig 
kantoor tussen hooggeschoolde computerdeskundigen zei 
een secretaresse tegen me, ik zeg u tegen u want ik heb 
een hekel aan jou. Ik moest er even over nadenken hoe ik 
dat moest opvatten. Ze had achteraf bekeken een waar ding 
gezegd. U drukt tegenwoordig bij sommige eerder afstand uit 
dan beleefdheid. Bij de ander, vooral ouderen, is het juist een 
teken van respect. U zeggen tegen bijvoorbeeld een arts of 
professor zorgt weer voor een zekere status. 

Voor de redactie is het lastig eenduidig te kiezen uit deze 
kleine woordjes. We hebben besloten om het vousvoyeren of 
tutoyeren over te laten aan de schrijver. De schrijver zelf heeft 
zijn eigen referentiekader en heeft een bepaalde boodschap 
en wellicht een doelgroep voor ogen waarbij u respectievelijk 
jij beter past. Je kunt dus soms u genoemd worden en soms 
komt u jij tegen maar wees gerust, we hebben geen hekel aan 
u maar respect voor jou.

De oplossing van de puzzel in nummer 1 van februari dit jaar is: 

‘Wat een rijke flora vind je in onze omgeving.’

Heel veel goede inzendingen hebben we weer ontvangen. Franz 
Grienberger heeft wederom, als onafhankelijk persoon, uit de 
goede inzendingen een winnaar getrokken. En ongelooflijk maar 
waar…. als winnaar trok hij iemand uit dezelfde familie; de moe-
der van de vorige winnaar: Trees Roelofs.

Trees proficiat, namens de redactie van de Dorpskrant.
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RE(D)ACTIE
DOOR JO LOEFFEN

DOOR INE WIJNAKKER-ARTS

DOOR HENK VAN LIN

REDACTIE

REDACTIE

REDACTIE

‘Op de plaquette van het bevrijdingsmonument aan de Schoonenburgseweg staan de namen ver-
meld van de omgekomen burgers uit de gemeente Overasselt. De naam van Sibbert Toonen Dekkers, 
geboren op 2 maart 1912 te Balgoy en gesneuveld op de Grebbenberg 13 mei 1940 staat er niet 
op. Ook Johannes Jacobus Hendrikus Heurkens geboren te Nederasselt 16 juli 1907, woonplaats 
Geldrop,  en omgebracht te Vught 9 augustus 1944 staat niet op de plaquette. Is daar een verklaring 
voor? In Balgoy is wel een S Toonen Dekkerstraat en een vermelding op het monument aldaar.’

‘Ik zag het artikel over champignonteelt in Overasselt en zag dat er nog een vervolg op zou komen. 
Bijgaand stuur ik je een foto van de in onze “smederij” gemaakte stoomketels voor de champig-
nonteelt. Deze foto is nog genomen aan de Kerkstraat, nu Schoonenburgseweg.  Op de stoomke-
tels ziten: Antoon, Antoinet en ik. Ik schat dat de foto in 1957 is gemaakt.  Het was voor mijn vader 
een heel nieuw ontwikkeld artikel en de stoomketels werden vooral in Brabant geleverd.’ 

‘Kleine aanvulling op artikel. In de schuur van Thij van de Groes aan de Sleeburgsestraat wa-
ren ook 1 of 2 cellen ingebouwd. Corn. Rosmalen (den dekker) op de Zilverbergweg had in de 
boerderij 1of 2 cellen. Samen met Piet Rutten een dubbele cel waarvan de helft er nog staat, 
het andere deel is afgebrand. In mijn brandweertijd nog geblust. Toen in gebruik als hobby 
auto/motor werkplaats. Het was lastig omdat de isolatie uit losse kurk bestond. Het is nu eigen-
dom van de gem. Heumen en maakt binnenkort plaats voor woningbouw.’

Dank voor je aanvulling. Die van Thij de Groes had ik inderdaad over het hoofd gezien. Een 
andere correctie is de naam van M. Beelen die met een dubbele e geschreven moet. De cel 
van Rutten is opgenomen onder nummer 32 met de naam Schel en de cellen van Roosmalen 
zijn onder nummer 34 te vinden.  Er zijn verschillende kwekerijen van de hand gegaan, Schou-
ten werd de Gooier en later gebr. vd Brand, vd Bosch ging naar PetersWeem, Van Bommel 
naar Jacobs, Kooring naar Wintjes, G. Derks naar vd Burgt. In het overzicht is de laatste kweker 
aangehouden. De brand bij Rutten herinner ik me ook nog. Kurk was veelgebruikt isolatiema-
teriaal. Het vriendenteam van Frank Kosman sleutelde daar aan de crossauto. Verderop in de 
Dorpskrant tref je trouwens een foto van het toekomstige bouwterrein waar de cel van Rutten 
onderdeel van uitmaakte.

Op de eerste plaats bedankt voor de verschillende documenten die gepaard gingen met deze 
brief, zoals lijst van omgekomenen in Overasselt, Statuten van de zuivelfabriek, ledenlijst KVP 
1954, lijst van champignonkwekerijen, beroepenlijst 1955, telefoonaansluitingen 1950. Dit zijn 
waardevolle historische gegevens die we zorgvuldig zullen bewaren. De redactie kan je vraag 
echter niet beantwoorden. Ìk ken de voorwaarden om op de plaquette vermeld te worden niet. 
Bij deze een oproep aan de lezers, als je weet waarom deze twee personen niet op de plaquet-
te staan of iemand kent die het misschien kan weten, neem dan contact op met de redactie.

Wat een mooie foto en verhaal. Dit geeft weer een extra dimensie aan de betekenis van de 
champignonteelt in Overasselt. In het vervolgartikel op pagina 10 is de foto opgenomen.  Dit 
onderwerp van export van kennis wil ik graag verder uitdiepen in een andere uitgave van de 
Dorpskrant. Ik zal je daarover nog benaderen. Bedankt voor je reactie.
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ONTMOETINGEN GEZOCHT

Op een mooie, zonnige maar ook heel kou-
de zondag bezochten wij een aantal weken 
geleden de kerk. Het was een mooie dienst. 
Er zong een prachtig koor, niet ons eigen 
Ceciliakoor, maar toch heerlijk om via zang 
met elkaar verbonden te zijn. Het was ook 
een volle kerk, druk bezocht, zomaar in deze 
Lockdownperiode. Het deed ons goed om te 
zien dat mensen elkaar opzoeken. We heb-
ben elkaar nodig. Buiten de kerk, maar ook in 
de kerk.  Het middelpunt van onze gemeen-
schap, van waaruit onze gemeenschap is 

Nu organiseren van een café nog steeds niet 
veilig mogelijk is, wil de werkgroep Alzheimer 
Café door een maandelijks bericht toch een 
vorm van contact met u houden. In het Alzhei-
mer Café staat ontmoeting centraal, steeds 
rond een thema dat met dementie te maken 
heeft. 

Het is alweer maanden geleden, dat we hoop-
ten, dat het Alzheimer Café weer van start 
kon gaan. We hadden in oktober een avond 
gepland waarin muziek centraal zou staan. 
We zouden met livemuziek worden ontvangen 
en mee kunnen zingen. Alhoewel…. zingen 
mocht niet, maar neuriën kan ook goed voe-
len.  Met onze gast wilden we graag praten 
over muziek in mooie en moeilijke tijden. En 
met de mogelijkheden die muziek biedt in 
het leven van mensen met beperkingen door 
ziekte of ouderdom. Muziek is voor veel men-
sen belangrijk. Muziek ontspant, activeert en 

DOOR ANKE HERMSEN

ALZHEIMER CAFÉ HEUMEN-MOOK EN MIDDELAAR

opgebouwd.  Overasselt, ons kerkdorp. De 
afgelopen jaren is het kerkbezoek overal in het 
land afgenomen. God verbindt ons echter niet 
alleen in de kerk. Er kunnen op vele manieren 
in en om de kerk ontmoetingen plaatsvinden. 
Wij zijn, samen met Yves, op zoek naar men-
sen die daarover met ons mee willen denken. 
Voel je je aangesproken en wil je met ons 
meedenken? Neem dan contact met ons op 
via de Dorpskrant, of bel eens aan bij de pas-
torie. Yves schenkt koffie en zal ons met elkaar 
in contact brengen.

roept herinneringen op. In deze tijd van be-
perkingen is het fijn om de stilte te doorbreken 
met liedjes en melodieën uit de oude doos, 
met klassieke stukken voor de liefhebber, met 
dansmuziek of de favoriete songs die je zo 
mee kunt zingen. Wist u dat muziek uit de tijd 
dat u 15-25 jaar oud was vaak lang bewaard 
blijft in het geheugen?
In deze tijd, waarin het “gewone” contact zo 
bijzonder is geworden, kan muziek wellicht 
voor een beetje warmte zorgen.

We beseffen hoe moeilijk deze periode voor u 
en uw naasten kan zijn. Schroom niet om hulp 
te vragen bijvoorbeeld via uw zorgtrajectbege-
leider of huisarts. U kunt ook bellen met de af-
deling welzijn van Malderburch, centrum voor 
Welzijn, Wonen en Zorg, tel. 024-3570570.  

Hartelijke groet van de werkgroep Alzheimer-
café Heumen-Mook en Middelaar
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Vorig jaar hadden we graag ons 15-jarig jubileum 
willen vieren samen met een heleboel enthousi-
aste deelnemers, commissieleden en alle tuinbe-
zoekers van de Open Tuinendag Overasselt en 
omgeving (OTD). De voorbereidingen waren al in 
volle gang. Maar helaas kon dit niet doorgaan.

Dit jaar gaan we, als alles meezit, de OTD houden 
in het weekend van 12 en 13 juni. De commissie 
is al druk aan het brainstormen op welke manier 
dit georganiseerd kan worden. We willen het 
natuurlijk voor iedereen zo veilig mogelijk laten 
zijn. We gaan er vanuit dat dit gaat lukken en 
kijken daarom al voorzichtig uit naar een gezellige 
activiteit in de buitenlucht op gepaste afstand.

We willen iedereen de mogelijkheid bieden de 
diverse tuinen in kleinere gezelschappen, op 
vastgestelde tijden te bezoeken. Dat betekent dat 
we gaan werken met vaste tijden en aantallen be-
zoekers. Natuurlijk hangt het een en ander af van 
de dan geldende coronamaatregelen en daar-
naast van de grootte van de verschillende tuinen. 
Iedereen zit te springen om weer wat leuks in 
het vooruitzicht te hebben. De OTD is een bui-
tenactiviteit, vindt pas halverwege juni plaats en 
waarschijnlijk hebben dan al veel mensen hun 
vaccinaties gehad. Dat alles maakt de kans groter 
dat onze OTD door kan gaan. Wij zijn erg blij, dat 
er al verschillende tuineigenaren aangegeven 
hebben mee te willen doen.  Van kleine sfeervolle 
tuinen tot grote landelijke tuinen. Er wordt vaak 
veel liefde en energie in de tuin gestoken om een 
mooi resultaat te krijgen. Dat voel je als bezoeker. 
Iedere tuineigenaar kan u zijn of haar verhaal ver-
tellen over wat deze tuin bijzonder maakt en welk 
plezier de tuin kan geven. U kunt genieten van 

OPEN TUINENDAG OVERASSELT

een tuindagje-uit, ideeën opdoen en ervaringen 
met elkaar uitwisselen.

Dit jaar komt er geen routeboekje, zoals u van 
ons gewend bent. Dit kost teveel voorbereidings-
tijd en brengt hoge kosten met zich mee. We 
kunnen ons niet veroorloven kosten te maken, 
met het risico dat het Open Tuinenweekend als-
nog niet doorgaat. Er komt in de 2e helft van mei 
wel een flyer met de adressen van de tuinen die 
opengesteld zullen zijn.

Wij houden u graag op de hoogte via de website: 
www.opentuinenoverasselt.nl.

Houd u de website in de gaten?
Wij hebben er heel veel zin in en hopen op een 
prachtig Open Tuinenweekend.

FOTO: YOLANDA

FOTO: YOLANDA FOTO: YOLANDA

DOOR AUKE HUININK



6

BIBLIOTHEEK BLIJFT IN 2021
Subsidie zet voort
De gemeente Heumen heeft besloten om de 
subsidie voor de bibliotheek in 2021 voort te 
zetten. Dit betekent dat inwoners dit jaar ge-
bruik kunnen blijven maken van de diensten 
van de bibliotheken in Malden en Overasselt. 
Dit was eerder onzeker door een voorgeno-
men bezuiniging op het bibliotheekwerk in 
Heumen.  

Vanwege de toegekende subsidie voor 2021 
kan de Bibliotheek Gelderland Zuid haar 
dienstverlening in de gemeente Heumen het 
komende jaar voortzetten. “Door de dreigen-
de sluiting kwamen veel inwoners in actie 
om de bibliotheek in Heumen te behouden. 
Dat was echt hartverwarmend. We zijn heel 
blij dat we deze mensen voor dit jaar in ieder 
geval gerust kunnen stellen,” aldus Bert Ho-
gemans, directeur-bestuurder van de Biblio-
theek Gelderland Zuid.  

Leesplezier, kennis en ontmoeting
De bibliotheek blijft zich inzetten voor taal-
vaardige en digitaalvaardige inwoners, het 
stimuleren van leesplezier onder jeugd, 
bestrijding van eenzaamheid en het creëren 

van een rijk cultureel klimaat. De inwoners van 
Heumen kunnen hiervoor in de bibliotheken 
in Malden en Overasselt terecht. Niet alleen 
voor het lenen van boeken en andere materi-
alen, maar na de lockdown hopelijk ook weer 
voor ontmoeting, het lezen van een krantje of 
het bijwonen van een activiteit. Het komen-
de jaar zal de bieb weer diverse activiteiten 
organiseren voor kinderen en volwassenen, 
zoals het Taalcafé, Vertel Eens, computercur-
sussen, kindercolleges en digitale workshops 
voor kinderen, voor zover de coronamaatre-
gelen dit toelaten. Naast de activiteiten in de 
vestigingen werkt de bibliotheek ook met alle 
basisscholen in Heumen samen in projecten 
rond leesplezier en digitale vaardigheden. 

Onzeker toekomst
De toekomst blijft onduidelijk. De gemeente-
raad heeft gevraagd om een doelmatigheids-
onderzoek. Daarna neemt de raad een besluit 
over de hoogte van de subsidie. De bibliotheek 
heeft duidelijk gemaakt dat ze met minder sub-
sidie niet aan de Bibliotheekwet kan voldoen 
en daarmee haar werk in Heumen niet meer 
kan uitvoeren. De bibliotheek en de gemeente 
zijn in gesprek over de periode na 2021.  

BERT HOGEMAN, BIEB DIRECTEUR (DOOR MARCEL KRIJGSMAN)
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DEMENTIEVRIENDELIJK OVERASSELT

Lars is 13 jaar, woont in Overasselt en 
rugbyt bij The Wasps in Nijmegen.

Hoe lang rugby je al? 
Ongeveer 5 jaar.

Waarom ben je op rugby gegaan? 
Ik vond voetbal niet leuk. Mijn vader 
heeft jaren op rugby gezeten en dat 
leek me ook wel leuk om te doen.

Wat vind je het leukste aan rugby? 
Eigenlijk vind ik alles leuk. Het is heel 
fysiek maar wel heel eerlijk. Het is een 
echte teamsport: je kunt bijvoorbeeld 
niet, zoals bij voetbal, alleen het hele 
veld over en scoren. Je moet samen-
werken met anderen.

Met hoeveel mensen sta je bij rugby 
op het veld? 
Een team bestaat uit 15 personen. 
Je hebt verschillende posities op het 
veld. Bij rugby mag je alleen naar 
achteren gooien. Verder zijn de regels 
best lastig om uit te leggen.
Bij rugby heb je ook leeftijdscatego-
rieën: U(nder) 8 : 6 t/m 8 jaar, 8 t/m 10 
jaar, 10 t/m 12 jaar, 12 t/m 14 jaar, 14 
t/m 16 jaar, 16 t/m 18 jaar en Seni-
oren. Vanaf de senioren is het niet 
meer gemengd. De club is het afge-
lopen jaar verhuisd van de Staddijk 
in Nijmegen naar sportpark De Bie-
zen. Daar is een heel nieuw clubhuis 
gebouwd.

Kent u het bestaan van de kerngroep Dementie-
vriendelijk Heumen? 
Dit is een burgerinitiatief met als doel dat mensen 
met dementie mee kunnen doen in de samen-
leving. Daarnaast het delen van kennis en be-
wustwording creëren rondom het omgaan met 
dementie.

Anita Rossen uit Overasselt is lid van deze kern-
groep en heeft het idee ingebracht voor een ver-
geet-mij-niet-pad. Een vergeet-me-niet-pad is een 
markering die op stoeptegels wordt aangebracht 
met spuitverf in de vorm van vergeet-mij-nietjes. 
Dit blauwe bloemetje staat symbool voor aan-
dacht voor dementie. Voor thuiswonende men-
sen met dementie zijn er zo herkenningspunten 
en gaan ze niet zo snel ‘dwalen’. Bovendien zijn 
de tegels zichtbaar voor inwoners waarmee meer 
bewustwording gecreëerd wordt voor het om-
gaan met mensen met dementie.

De afgelopen tijd heeft Anita in het dorp draag-
vlak en betrokkenheid getoetst voor het pad en 
al veel enthousiaste reacties ontvangen. Het idee 
is om het pad aan te leggen in een cirkel via de 
Buurderij, de nieuwe supermarkt en de zebrapa-
den op de Kasteelsestraat en Hoogstraat.
Er wordt binnenkort een aanvraag ingediend bij 
de gemeente om het pad te realiseren.
Wilt u meedenken/doen aan dit project of heeft 
u andere ideeën voor een dementievriendelijk 
Overasselt? 
Neem dan contact op met Anita Rossen, 
tel: 06-22841385 of via email: anita.rossen@
saaraanhuis.nl.

Op de site www.samendementievriendelijk.
nl kunt u gratis online trainingen doen. Hiermee 
kan iedereen zijn of haar kennis over dementie 
vergroten en leren hoe om te gaan met dementie. 

LARS WEUSTINK
EEN INTERVIEW MET

DOOR NIEK EGTBERTS



8

Groep 1-2 werkt aan een Jeelo-project waarin de oude meesters aan bod komen. Het project 
heet “leren van personen van vroeger’’. De kinderen hebben al geleerd wat een zelfportret is. 
Noor, Joanne, Job, Floortje en Vince tonen hier hun zelfportret.  

Een prachtig museum gemaakt in kleuterklassen. Wie weet 
hangt er in de toekomst een schilderij van een talent uit 
groep 1-2 in een echt museum…..    

Middels het boek Mau-
rits Muis en Rembrandt 
bespreken de leerlingen 
de oude meesters.    

KUNST IN GROEP 1-2

JOANNENOOR

JOB FLOORTJE VINCE
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PEUTERGROEP DE ZILVERBERG ZIET ABRAHAM/SARAH!
Al vele jaren is de peutergroep in Overasselt een 
begrip, dit jaar zelfs 50 jaar!

De peutergroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
uit de gemeente Heumen. Samen spelen, samen 
én van elkaar leren; kortom een fijne voorberei-
ding op de basisschool.

Op 16 februari 1971 werd in Overasselt de 
peuterspeelzaal geopend. De initiatiefneemster, 
mevrouw Oda Vorstenbosch, zei destijds dat ze 
twee maanden daarvoor overrompeld was door 
het aantal peuters dat in zaal ‘De Zon’  Sint Nico-
laas een handje kwam geven. In korte tijd, waar-
in bergen werk door diverse vrijwilligers werd 
verzet, was de ‘Peuterette’ in Overasselt een feit. 
De peuterspeelzaal werd tijdelijk ondergebracht 
in een opgefrist lokaal van de oude kleuterschool 
aan de Kasteelsestraat. Er werd gestart met twee 
ochtenden in de week. Bij de start maakten 26 
peuters en hun ouders dankbaar gebruik van die 
ochtenden.

Ongeveer een half jaar na de opening verhuisde 
de peutergroep naar het voormalig houten Ver-
enigingsgebouw. Enkele jaren daarna vestigde 
‘Peuterspeelzaal ‘t Botterbûske’ zich in het spik-
splinternieuwe Verenigingsgebouw van Overas-
selt, waar het nog steeds gehuisvest is.

Werd er tot 1997 gewerkt met leidsters op vrijwil-
lige basis voor een kleine vergoeding, inmiddels 
zijn dit gediplomeerde pedagogisch medewer-
kers. In 2006 werd de speelzaal onderdeel van 
KION en is de naam gewijzigd in peutergroep De 
Zilverberg. Het Verenigingsgebouw is al lang niet 
meer spiksplinternieuw, maar is nog steeds een 
fijne locatie met een heerlijk ruime buitenspeel-
ruimte.

De huidige twee pedagogisch medewerkers 
Marian en Ans zijn inmiddels al zo lang werkzaam 
bij de peutergroep dat zij sommige peuters van 
toen als ouders van nu terugzien! Zij willen graag 
van de gelegenheid gebruik maken om iedereen 
te bedanken die voor en met hen bij de peu-
tergroep betrokken was en is en net als zij, alle 
peuters een warm hart toedragen. 

Het 50-jarig bestaan wordt door de Coronamaat-
regelen bescheiden gevierd met een vrolijke 
feestweek voor de kinderen en hun ouders.

Peutergroep De Zilverberg is gevestigd aan de 
achterzijde van het Verenigingsgebouw en geo-
pend op  maandag-, woensdag- en vrijdagoch-
tend van 8.30 tot 12.00 uur.

Voor meer informatie kijk op www.kion.nl.

betaalbaar - betrouwbaar - snel
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CHAMPIGNONTEELT DEEL 2
De kans is groot dat je in Overasselt ineens tegen 
een oude champignonkwekerij aanloopt. Er staan 
er ongeveer dertig. Dit is een typisch fenomeen 
in Overasselt. In Balgoy, Nederasselt of Heumen 
vind je de champignonkwekerijen niet in zulke aan-
tallen. In de vorige Dorpskrant verscheen het eer-
ste deel van het drieluik over de champignonteelt 
in Overasselt. Daarin heb ik beschreven hoe via 
de route Horst en Mook de champignon in 1951 
bij Albert van Hezewijk in Overasselt een welkome 
aanvulling op kuikenbroederij “de Lenteweelde” 
vormde. In dit deel ga ik in op de verdere ontwik-
keling van de champignonteelt in Overasselt. Hoe 
kon het gebeuren dat er meer dan dertig telers op 
zo’n klein oppervlak ontstonden? 

Gerrit Duighuisen schrijft in zijn memoires: ‘‘Ik zou 
graag gaan trouwen maar ik kon geen werk krijgen 
en de boerderij was niet groot genoeg voor mij en 
mijn broer Antoon samen. Daarom wilde ik emi-
greren maar dat wou Zus, [fg: verloofde van Gerrit] 
absoluut niet.” Gerrit bouwde met behulp van zijn 
vader in 1953 een champignoncel op de Valk-
straat. De kennis van de teelt had Gerrit ondertus-
sen bij zijn zwager Albert al helpende opgedaan.  
De bouw werd aangenomen door Ben Arts. Op 11 
mei 1954 werd de eerste keer geoogst, drie pond 
voor f 3,90 per kilo. De oogst duurde voort tot half 
augustus en bracht na aftrek van de kosten zo’n 
3400 gulden op. Dat was een succes. Gerrit en 
Zus hebben er hun gezin gesticht en hun hele be-
staan opgebouwd. Na Gerrit volgde er snel meer 

Nooit op vakantie
“Wij hebben nooit vakantie omdat wij elke dag 
moeten plukken. We staan om vijf uur op en 
moeten de hele dag plukken en soms ook ‘s 
avonds en op zondag.” schreef Theo Theunis-
sen aan Taptoe op 16 oktober 1974. Een team 
van de Taptoe ging eens kijken en schreef er 
een mooi verhaal over.
“De machines zijn erg duur daarom hebben 
kwekers in de streek die machines samen 
gekocht. Iedereen die lid is van hun vereni-
ging mag de machines gebruiken. Dat is veel 
goedkoper.”  
 De verslaggever wil weten of Theo later ook 
kweker wil worden. “Nooit van mijn leven, altijd 
vroeg uit de veren en nooit vakantie. Ik word 
dierenfilmer met een camera in de jungle” 
antwoordt Theo.
Het hele artikel van de taptoe is te vinden 
op de site https://www.overasselt.info/dorps-
krant-extra/

Arnold van den Bosch beoordeelt de composttemperatuur

Stoomketels ontwikkeld door smederij Jan Arts met 
zijn kinderen Antoon, Antoinet en Ine er bovenop. 
ca 1957 Kerkstraat (nu Schoonenburgseweg).  

DOOR FONS GERRITS
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De ontwikkelingsfasen van de champignon. 

Broed
Paddenstoelen en dus ook champig-
nons zijn geen planten maar vruchten. 
Vruchten van een schimmel. De schim-
mel bevindt zich als een netwerk onder 
de grond. Zoals je vast weet vermenig-
vuldigen paddenstoelen zich niet via 
zaadjes maar via sporen. Als de spore 
een vruchtbare plek vindt groeit het uit 
tot een schimmel en er vormt zich een 
schimmelnetwerk of te wel mycelium. 
Die sporen zijn microscopisch klein, 
niet erg handzaam voor de kweker dus. 
Om toch een handzame vorm te krijgen 
wordt door gespecialiseerde bedrijven 
zogenaamd broed gemaakt.  Het myce-
lium wordt daarbij gekloond en afgezet 
op een graankorrel dat dient als voe-
dingsbodem. Broed is dus simpel ge-
zegd een graankorreltje waarop schim-
mel is afgezet.

Compost
Champignons groeien op compost. De 
compost wordt tegenwoordig voorbereid 
door gespecialiseerde bedrijven maar in 
de beginjaren gebeurde dit bij de kwe-
ker zelf.

Paardenmest vormt een zeer vruchtbare 
voedingsbodem voor de champignon. 
Zo hielden ook de paardenhouders er 
een handeltje aan over. De kwekers 
stelden strenge eisen, zo mochten de 
paarden geen suikerhoudende voeding 
krijgen, maar ook de textuur en geur 
werden nauwkeurig beoordeeld als door 

die een champignonkwekerij begonnen, broers, 
neven en zwagers van Gerrit en Albert stortten 
zich op het witte goud. Ook andere dorpsgenoten 
keken de truc af en zo werd Overasselt steeds 
meer en meer een grote speler in de champignon-
teelt.

Samenwerking
Het werk is, zelfs voor de maatstaven van toen, 
enorm zwaar en eigenlijk alleen uitvoerbaar als er 
samengewerkt wordt. Zie in het kader welke fasen 
en stappen er doorlopen moeten worden om een 
champignon te telen. Als je bedenkt dat de mees-
te kwekers meerdere teeltcellen voeren dan zie je 
in dat samenwerking onontkoombaar is. Al snel 
ontstaan er vaste groepjes van kwekers die elkaar 
helpen en de planning op elkaar afstemmen. Ik 
kan me nog goed herinneren dat die ploegen van 
5 of 6 sterke kerels in hun werkkleren en op hun 
klompen met enorme kruiwagens de compost 
naar binnen kruiden. Deze gezamenlijke aanpak 
bleek nog meer voordelen te hebben. Men kan 
als groep beter onderhandelen over de prijs van 
cokes voor de verwarming, voor transport, vei-
lingkosten, compost, broed, slib enzovoorts. Het 
is dan ook niet meer dan logisch dat een formeel 
verenigingsverband de volgende stap is.

Coöperatie
In 1953 komen acht kwekers uit de omgeving bij 
elkaar, waaronder A. van Hezewijk en G. Duighui-
sen uit Overasselt, en richten de Coöperatieve 
champignonkwekers vereniging Mook e.o. op met 
als doel te zorgen voor de verkoop van cham-
pignons en voor gezamenlijke inkoop van grond-
stoffen. Men wist dat met maasslib, turfmolm, en 
mergel uitstekende dekaarde te maken was, maar 
het moest wel op grote schaal gebeuren. Wan-
neer de champignonkwekers zich verenigden in 
een coöperatie konden de slibgronden voordelig 
ingekocht worden. Emons werd ingeschakeld voor 
het transport. Cokes om de mest uit te stomen kon 
via de coöperatie op inschrijving geleverd worden 
door de kolenhandelaars.

Tekenend voor die jaren was een strijd in de 
coöperatie (CNC) rondom het toelaten van protes-
tantse kwekers waarin zich zelfs de bisschop nog 
moeide. “Je ziet geen verschil tussen een door 
protestant of katholiek gekweekte champignon”, 
zo sprak de penningmeester. 

Gerrit Duighuisen, Daan de Nobele en The Fleuren
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Een kleine groep kwekers uit Overasselt wou 
zich overigens niet binden aan het CNC vanwege 
de verplichting de champignons te veilen via de 
coöperatie en ging zelfstandig onder de naam “Le 
Chateau Blanc” verder. 
De oprichters van de coöperatie konden toen-
tertijd niet weten dat CNC zou uitgroeien tot een 
internationale marktleider voor o.a. compost. In 
2002 werkten er in Milsbeek meer dan 300 men-
sen. Ondertussen is CNC over meerdere locaties 
en landen verspreid en een grote wereldspeler. 
Op het hoogtepunt in 1970 waren er meer dan 
duizend kwekers lid. In november 2020 is CNC 
voor meer dan 100 miljoen euro verkocht aan 
investeringsmaatschappij Sun. 

Economische groei
Niet alleen de kwekers ontwikkelden zich, maar ook 
andere bedrijven konden profiteren van de op-
komst van de champignonteelt in Overasselt. Veel 
cellen zijn door aannemer Ben Arts gebouwd. De 
installatie werd vaak geleverd en onderhouden door 
de smid Jan Arts en de elektriciteit door Jo Loef-
fen. Je moet denken aan stookketels, ventilatoren, 
watervoorziening, verlichting enzovoorts. Het is dan 
ook geen wonder dat Jan en Jo een samenwer-
kingsverband aangingen dat later door zoon Antoon 
is voortgezet en is doorgegroeid tot een bloeiende 
onderneming. Jan Arts ontwikkelde zelf een stook-
ketel voor de champignonteelt waarin vooral Toon 
Niessing een cruciale rol had. De burgemeester van 
het door werkloosheid getroffen Standaarbuiten 
(bij Roosendaal) had van het Overasseltse succes 
gehoord en stuurde Daan de Nobele naar Overas-
selt om kennis en kunde op te doen. De smid kon 
later ook ketels leveren in Standaarbuiten. Jan van 
Duuren werkte heel lang bij Arts en weet nog goed 
dat hij als jonge vent samen met “Toon de Nies” in 
Standaarbuiten wekenlang bij de kwekers in de kost 
zat om mee te helpen bij de installatie van de stook-
ketels, verwarmingsbuizen en stellingen. Engelbert 
Arts zorgde voor het transport door heel Brabant en 
Limburg waar ondertussen de expertise uit Over-
asselt befaamd was geworden. Die expansie van 
Overasseltse expertise is op zich een artikel in de 
Dorpskrant waard.

Het broed kwam in het begin voornamelijk uit 
Engeland en Frankrijk. De ondernemende Gerard 
Derks kwam al snel op het idee om een broedlab in 
Overasselt te starten op de Valenberg. Dit gebouw 
staat er nog steeds en is daarna lang in gebruik 

een sommelier die een nieuwe wijn 
proeft. Voor men de paardenmest kan 
gebruiken moet het “rijpen” of te wel 
fermenteren. De paardenmest werd op 
een grote hoop gegooid en besproeid 
met water en gemengd met stro, kip-
penmest, gips en water, zodat het stro 
water opneemt en de schimmel van de 
champignon, het mycelium, in het stro 
kan groeien. Na een tijd loopt de tem-
peratuur binnenin de mesthoop enorm 
hoog op en begint hij te dampen. Om 
het proces te versnellen werd er ook 
wel eens ammoniaksulfaat gebruikt.

Mouleren
Tot 3 maal toe werd de mesthoop vol-
ledig omgekeerd, opnieuw bevochtigd 
en eventueel opnieuw voorzien van 
ammoniaksulfaat. Door te ruiken en het 
betasten van de mest wist de ervaren 
kweker of het klaar was om naar binnen 
gebracht te worden. Vanaf het moment 
dat de grondstoffen gemengd worden 
tot aan het opbrengen van compost in 
de teeltcel liggen vier tot zes weken.
Een teeltcel is een geklimatiseerde 
ruimte met stellingen. De teeltbedden 
in de stellingen, wel zes boven elkaar, 
worden voorzien van een laag van 20 
cm compost. 

Stomen
De compost moet opgewarmd worden 
tot 70 °C. Dit voor minimaal 8 uur, om 
alle ziekten en plagen te doden. Na het 
doodstomen wordt het broed gemengd 

Antoon Duighuisen, Daan de Nobele, The Fleuren, 
Ben Smolders, The Theunissen, Gerrit Duighuisen
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geweest als galerij Xenia. 
Gerard was ook de ondernemer die in een slappe 
periode de champignons tegen lage bedragen op-
kocht en liet inblikken. Als de prijs later weer op een 
hoger peil was gingen de ingeblikte champignons 
tegen gunstige prijzen weer van de hand. Gerard 
heeft de champignonteelt later ook geïntroduceerd 
in Italië waarheen hij emigreerde. De voltallige 
harmonie KNA is zelfs nog een keer bij Gerard op 
bezoek geweest in Rome. Jarenlang kon je aan de 
hand van een enorme marmeren asbak in de vorm 
van het Colosseum op tafel bepalen wie er mee 
was geweest. Andere bekende champignonhande-
laren waren Peter Goedhart en Cor van de Groes.

Van delicatesse tot volksvoedsel
In de beginjaren was de champignon een exclu-
sieve delicatesse die zeker niet bij de gewone man 
op tafel kwam. Sterker nog, tot omstreeks 1970 
kostte het veel moeite om de champignon populair 
te maken. Er was angst dat er wel eens een giftige 
paddenstoel tussen de champignons kon zitten. 
Nadat de welvaart voor iedereen bereikbaar begon 
te worden en restaurantbezoek niet alleen was weg-
gelegd voor de happy few en er bovendien overal in 
Nederland Chinese restaurants geopend werden, 
kwam de champignon in zwang en werd van deli-
catesse gewoon volksvoedsel.

Bedreiging of zegen
In het volgende nummer zal ik ingaan op de in-
vloed van de populariteit van de champignon op 
het voortbestaan van de kleinere kwekerijen. Zoals 
zo vaak het geval is in de agrarische sector is het 
zelden de kweker die van schaalvergroting en 
mechanisatie beter wordt. Voor schaalvergroting 
was lang niet altijd het nodige kapitaal beschikbaar. 
Bovendien was niet iedereen geschikt voor het vak, 
het vergt nauwgezet en hygiënisch werken om de 
champignon vrij van ziektes te houden. Het bewust-
zijn van de noodzaak van behoud van milieu en 
natuur heeft invloed gehad op de afgravingen van 
Nederlandse veengebieden voor dekaarde waar-
door Polen opkwam als concurrent. Uiteindelijk zijn 
er niet veel kwekerijen in Overasselt meer over. In 
het laatste deel behandel ik de ondergang van de 
ooit zo aanwezige champignonteelt in Overasselt.

Mocht je aanvullingen of correcties hebben dan 
ontvang ik die graag. 

in de compost. Daarboven op komt 
een laagje van 5 cm dekaarde, hier-
voor werd in eerste instantie maasslib 
gebruikt. De maasoevers bij Milsbeek 
werden afgegraven om goede maasslib 
te bemachtigen. 

Groei
Het mycelium groeit vanuit de compost 
in de dekaarde. Tijdens de mycelium-
groei in de dekaarde wordt er water 
gegeven op de dekaarde waardoor het 
mycelium niet naar de oppervlakte van 
de dekaarde kan groeien. Na de my-
celiumgroei in de dekaarde wordt een 
paar dagen geen water gegeven maar 
een vochtig, warm klimaat (zomer) 
gecreëerd. Door dit klimaat groeit het 
mycelium naar de oppervlakte van de 
dekaarde.

Afventileren
Als het mycelium naar de oppervlak-
te is gegroeid, begint de kweker met 
afventileren. Het afventileren is het 
nabootsen van de herfst. Door koudere 
lucht en lagere CO2 gaat het pluizige 
mycelium samentrekken tot knopjes zo 
groot als speldenknoppen. Deze peri-
ode wordt de knopvorming genoemd. 
Deze knoppen groeien uit tot champig-
nons. 

Oogsten
Het oogsten van champignons gaat in 
“vluchten”. De eerste vlucht wordt ge-
plukt in 3 tot 5 dagen en brengt tot 20 
kg/m2 op. De tweede vlucht komt na 
5-7 dagen en brengt nog maar 10kg/
m2. De eventuele derde vlucht produ-
ceert nog hooguit 15% en is van min-
dere kwaliteit. De totale productie ligt 
tussen de 27 en 35 kg/m2. 
Na het oogsten wordt de hele cel 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. 
De planken worden in een bad van 
formaline vrijgemaakt van bacteriën. 
Hierna begint de cyclus van voren af 
aan.
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DE MOLENAARS VAN 

DE ‘ZELDENRUST’
Sinds 2018 zijn er 3 molenaars zeer actief op 
onze molen in Overasselt: Stijn Arts en het 
echtpaar Wilma en Nico van de Broek. Stijn 
uit Overasselt heeft zijn molenaarsopleiding 
gevolgd op de molen in Oeffelt.  In 2017 pro-
beerde hij al samen te werken met de vorige 
molenaar maar dat “draaide” toen helaas op 
niets uit. In 2018 kreeg Stijn de aanstelling als 
eerste molenaar en hetzelfde jaar kwamen 
daar Wilma en Nico bij. Nico is geboren in Box-
tel, Wilma in Coevorden en ze wonen in Cuijk. 
Ze volgden allebei hun molenaarsopleiding 
bij Dick Abelskamp in Warnsveld en hebben 
in de voorgaande jaren diverse molens in het 
noorden van ons land draaiende gehouden. 
Daarnaast zijn ze ook beiden actief als exa-
minator bij de Hollandsche Molen. De molen 
van Overasselt draait sindsdien meer dan ooit 
tevoren en het eerste halfjaar zijn er zelfs meer 
omwentelingen geregistreerd op de teller dan 
in de voorgaande 10 jaren. De vorige molenaar 
interpreteerde de naam “Zeldenrust” helaas 
op zijn eigen manier. Hij was er “zelden” en de 
molen had veel “rust”.

Toen deze 3 molenaars begonnen, zijn ze dan 
ook meteen gestart met het wegwerken van 
al het achterstallige onderhoud. Niet alleen 
was een grondige schoonmaak noodzakelijk, 
maar ook kregen ze het druk met vele kleine 
reparaties en andere klussen zoals extra bevei-
ligingen aanbrengen, het repareren van zeilen 
en touwen, smeren, impregneren, verven en 
het verwijderen van vogelnesten. Ze maaien 
regelmatig het gras rondom de molen en tot 
aan de straat zodat ook bezoekers een nette 

toegang hebben tot de molen. Allemaal werk-
zaamheden die je, naast het vrijwillig molenaar 
zijn, mag doen. Uit de fooienpot van de molen 
hebben ze al diverse mooie dingen kunnen 
aanschaffen zoals vlaggenlijnen, een Kweerntje 
(dit is een set hand aangedreven maalstenen) 
en een verlichte ster die in de kersttijd hoog 
in de wiek gehangen wordt. Ook op feestelij-
ke dagen zijn de molenaars actief. Ze hijsen 
de vlaggen in de wieken als de Sint aankomt, 
wanneer de Vierdaagse door ons dorp komt, 
met Koningsdag en andere feestelijke gelegen-
heden, maar ze zetten de molen ook een week 
in de rouwstand als iemand in de molenwereld 
of van nabij is overleden.
Zelfs nu in deze coronatijd, waardoor veel 
activiteiten in het land en dus ook in ons dorp 
stilliggen, zijn onze molenaars actief gebleven. 
De eerste jaren draaiden ze op de zaterdag wat 
in Nederland de algemene molen draaidag is.

FOTO: ANNEMIEKE VAN LIN

FOTO: ANNEMIEKE VAN LIN FOTO: ANNEMIEKE VAN LIN

DOOR ANNEMIEKE VAN LIN
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Sinds twee jaar draaien ze nu op zondag, voor 
velen in Overasselt de dag om te gaan wande-
len, zodat meer mensen de gelegenheid heb-
ben om de molen te bezoeken. Hierdoor zijn de 
bezoekersaantallen gestegen, wat bijzonder fijn 
is voor de molenaars want ze vertellen graag 
over de molen, de werking en de geschiedenis. 
Door de week ziet men de molen nu ook vaak 
draaien. Er zijn 4 leerlingen in opleiding en dat 
is een mooie ontwikkeling. De opleiding is erop 
gericht om de deelnemers de praktische vaar-
digheden en theoretische kennis bij te bren-
gen die nodig zijn om verantwoord met een 
windmolen te kunnen omgaan. Het hele traject, 
van aanmelden tot examen doen, duurt in het 
gunstigste geval ca. anderhalf jaar. Hierdoor 
kunnen straks meer molens in de gemeente en 
in de regio vaker draaien. 

Overasselt is bijzonder blij met dit actieve 
drietal en het is zeer terecht en welverdiend 
dat deze vrijwillige molenaars de trofee van de 
stichting Overasselt Promotions (SOP) hebben 
gekregen. Deze prijs wordt jaarlijks op Ko-
ningsdag uitgereikt aan die groep, vereniging, 
stichting of particulier die een duidelijke en po-
sitieve bijdrage hebben geleverd aan de Over-
asseltse gemeenschap. SOP heeft gemeend 
dat de groep Vrijwillig Molenaars Zeldenrust 
Overasselt in het afgelopen coronajaar hun 
uiterste best heeft gedaan om de molen zoveel 
mogelijk te laten draaien. De vele keren dat de 
wieken dapper hun rondjes draaiden gaven de 
bewoners van ons dorp en de vele passanten 
een welkom, opgewekt en warm gevoel. Zij 
hebben de molen weer teruggeplaatst in de 
dorpsgemeenschap. Als dank hiervoor deze 
welgemeende erkenning.

Omdat de Koningsdag viering ook dit jaar door 
de huidige omstandigheden niet doorgaat, is 
de prijs uitgereikt tijdens een korte, corona-
veilige, feestelijke bijeenkomst bij de molen op 
zondag 14 maart jl.
Molenaars, Proficiat.

De molen heet nu weer met recht “ZELDEN-
RUST”.

INBURGEREN
Laagstraat. Hallo! Merelnest. Hoi. Hoi. 
Hoi. Hoi. Hoogstraat. Goedemorgen. 
Monsseigneur van de Burgstraat. Hal-
lo. Lekker gezongen gisteren! Hend de 
Kleijnstraat. Hallo! Zilverbergweg, He! 
Tempelstraat. Goedemorgen. Oude 
Kleefsebaan. Hallo. Tempelstraat. Lekker 
weer he? Maasdijk. Hoi. Dag. Goedemor-
gen. Hoi. Hallo. Hoe is het met je vrouw? 
De Zomp. Even wachten. Dag! Tot ziens. 
Pas op! Brug. Goedemorgen. Valkstraat. 
Niets. Even wachten. Duisterstraatje. Stil. 
Garstekampsestraat. Stil. Pas op! Auto! 
Hallo. Mooie stokrozen. Stil. Laagstraat. 
Goedemorgen. 
Voor degene die het nog niet begrepen 
hebben. Ik ben aan het inburgeren.

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

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu

DOOR ANKE HERMSEN
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SAVE THE DATE: 
Zondag 19 september 2021

Een rondje dijk, wandelen, fietsen, skeele-
ren, wie deed het niet in het afgelopen jaar. 
Wandelen en fietsen leek soms het enige 
dat je nog kon ondernemen. En wat boffen 
wij hier in Overasselt dan met de dijk en de 
Maas om de hoek! Prachtige zonsopgan-
gen en -ondergangen, hoog en laag water, 
tijdens de week vrieskou was er zelfs een 
schaatsbaantje aan de Maas! 

MAASMARKT

Door corona konden ook in Overasselt 
veel jaarlijkse evenementen niet doorgaan 
(Open Tuinendag 2020, pinkstermarkt, 
Koningsdag, oogstdag en kerstmarkt 
Buurderij, carnaval, Poejersuukerbal).
De pinkstermarkt in Overasselt zal nog 
wel niet kunnen en Koningsdag is ook 
nog te vroeg. Hoe fijn zou het zijn om na 
maanden opgehokt te zijn en alles digitaal 
te regelen en in te kopen, elkaar weer 
te ontmoeten en verbinden en de lokale 
ondernemers te steunen.
Als er nou in september eens een Markt 
aan de Maas georganiseerd zou worden, 
misschien wel in een weiland? Zouden 
we daar niet vast een beetje over kunnen 
dromen? Een markt voor en door mensen 
aan de Maas?
Weet je wat, dachten Ellis van Wieringen 
en Elles Sanders, we gaan het gewoon 
regelen!
Een markt met kraampjes met lokale 
producten, handwerk, hapjes en drankjes, 
kleedjes voor kinderen en muziek. Ruimte 
voor lokale ondernemers om hun produc-
ten en services te promoten. Dit keer niet 
in de Hoogstraat, bij de Buurderij of op 
het dorpsplein maar bij de Maas!
 
Bij Den Tempel ligt een mooi weiland in 
de hoek van de Tempelstraat, Maasdijk. 

Dit leek ons een ideale locatie voor een eve-
nement op een mooie nazomerse dag. We 
hebben de stoute schoenen aangetrokken en 
hebben aan de eigenaren van deze wei ge-
vraagd om toestemming en dit werd enthousi-
ast ontvangen. Wij zijn nu volop bezig met de 
organisatie. 

Je mag de volgende datum vast in je agenda 
zetten: Zondag 19 september 2021.
Houd Facebook, Instagram, Dorpskrant en an-
dere regionale bladen en in de gaten voor het 
programma, tijden en alle overige informatie. 

Als je alvast een kraampje wilt reserveren en/
of ideeën, suggesties hebt of meer informatie 
wilt, stuur dan een mailtje naar Ellis en Elles: 
maasmarkt@gmail.com
 
Voor de mensen die denken, kan dit nu al 
wel? Mocht tegen die tijd blijken dat het nog 
te vroeg is voor dit soort evenementen dan 
hebben we alvast het draaiboek klaarliggen 
voor het voorjaar 2022.
 
Hoe dan ook, Buitengewoon Maasmarkt Over-
asselt gaat plaats vinden!

Volg en like #maasmarktoverasselt op In-
stagram/facebook om de ontwikkelingen te 
volgen!

DOOR ELLES SANDERS-VOERMANS
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DANSMARIEKES VOOR
OUDERE DAMES
Mevrouw Salix initieert de heroprichting van 
de dansmariekes in Overasselt, niet voor 8 tot 
14 jarige zoals je zou verwachten, maar voor 
de dames die ooit zelf hebben opgetreden als 
dansmarieke toen dat hier in zwang was. Het 
gaat dan over de leeftijd van 60 tot 75 jaar, maar 
ouder mag ook als de heupen nog maar soepel 
zijn. In Overasselt hebben de dansmariekes de 
“Lollylekkertjes” menig carnavalsmiddag en avond 
opgeluisterd. Mevrouw Salix vertelt dat ze met 
haar kleindochter Alba door een oud fotoalbum 
bladerde waarop Alba vroeg wat dat voor een 
leuke foto was, wijzend op een foto van mevrouw 
Salix in haar jonge jaren als dansmarieke.

Ik heb haar uitgelegd dat dansmariekes van oor-
sprong soldaten vergezelden op hun legertochten 
en hen dan vermaakte met gardedansen, dansen 
voor de garde. Ik denk nog vaak terug aan die tijd 
dat we door het dorp zwierde en danste en de 
baton zo hoog mogelijk opgooide. Waarom zou je 

dat niet meer doen, zij Alba praktisch als ze is. En 
eigenlijk heeft ze gelijk. Zodra de coronaregels het 
toelaten wil ik weer starten met een groep enthou-
siaste dansmariekes voor oudere dames. 

Ik wil voor de Mariekes die ingeënt zijn starten met 
oefenen op het kerkplein vanaf 15 mei. Allereerst 
gaan we oefenen met de split want die verwacht ik 
dat het pittigst is voor de oudere dames. Er is een 
fysiotherapeut beschikbaar die ongemakjes snel 
weg masseert. Sluit gerust aan. We beginnen om 
19:30 uur.

www.dar.nl  |  info@dar.nl  |  024-3716000

Ook etensresten bij het gft-afval 
In de gft-container!

Gft-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval
Etensresten mogen hier ook bij. Zoals vlees- en visresten of schillen van groente, 
fruit en aardappelen. 

Twijfel je welk afval waar hoort?
Kijk in de Dar app bij de afvalwegwijzer
of op www.dar.nl/afvalwijzer.

www.dar.nl/gft

Wat gebeurt er met jouw gft-afval?
Van jouw gft-afval wordt compost en groengas gemaakt. Compost 
gebruik je in de tuin of in plantenbakken op het balkon. Veel bussen in 
de regio rijden op groengas. Zo kan je op je eigen bananenschil rijden
als je de bus pakt. 
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DORPSKRANTPUZZEL: FAUNA OVERASSELT

OPLOSSING

Stuur uw oplossing vóór donderdag 6 mei met vermelding van naam, adres en telefoonnum-
mer 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 mid-
denstanders naar keuze wint. Mailen kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info.

AALSCHOLVER 
BARMSIJS
BLAUWEREIGER 
BOERENZWALUW
BONTESPECHT
BOOMKLEVER
BOOMKRUIPER
BOOMVALK
BRUINERAT
BUIZERD
DAS

HEGGEMUS
KIEVIT
KIKKER
KONIJN
MEERKOET
MEEUW
MOL
OOIEVAAR
PAD
PATRIJS
REE

VLAAMSEGAAI
VLEERMUIS
VOS
WATERHOEN
WINTERKONINKJE
ZILVERREIGER

ZWAAN

RINGSLANG
ROODBORSTJE
SCHOLEKSTER
SPREEUW
STAARTMEES
STEENUIL
TORENVALK
TORTELDUIF
VELDHOEN
VELDMUIS
VINK

DISTELVINK 
EEKHOORN
EGEL
EKSTER
FUUT
GIERZWALUW
GRAUWEGANS
GROENESPECHT
HAAS
HAVIK
HAZELWORM
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KLIKO
“Wij zijn gedegradeerd tot portier en zijn er 
om af en toe de kliko buiten te zetten”. 
Daarmee definieert Desiree vooral het afge-
lopen jaar. En dat was niet de bedoeling van 
dit jaar. Meer dan een jaar geleden begon 
Desiree Verkaaik met goede moed en heel 
veel zin aan deze nieuwe uitdaging. Ze was 
gevraagd om Hennie van Lin op te volgen 
en naast haar werk in de Terp ook het ver-
enigingsgebouw in Overasselt te ondersteu-
nen. Gelukkig was Remco van Tilborg daar 
nauw bij betrokken. Hij werkt nu alweer een 
aantal jaar in de horeca in het verenigings-
gebouw en is een goede aanvulling op het 
werk van Desiree. Samen met alle vrijwil-
ligers zijn ze een sterk team en houden zij 
het verenigingsgebouw draaiende. 
Desiree heeft een achtergrond als bedrijfs-
kundige en kan in die hoedanigheid ook 
prima voor organisatie en roosters garant 
staan. Ze staat voor de planning en het be-
heer van het gebouw en de aansturing van 
de activiteiten. 

Het begon in oktober 2019 met een vliegen-
de start. Het gebouw was nog in vol bedrijf. 
Ook de eerste carnavalsperiode waren nog 
gezellig druk en vol met leven. De horeca 
draaide overuren. Heel veel reuring in en 
om het gebouw. Dat was genieten. 

Carnaval 2020 was ook het omslagpunt. 
In de media werd er gesproken van een 
nieuw virus. In Brabant werden grote groe-
pen mensen ziek. En toen gebeurde het. Het 
werd stil in het verenigingsgebouw.  Zo stil, 
dat na deze periode van vreugde en jolijt, 
het contrast niet groter kon zijn. Het werd 
heel erg stil. 

In deze eerste periode was iedereen nog 
redelijk positief. Schouders eronder, we 
pakken het gebouw aan. Er werd opge-
ruimd, gepoetst, er werden klusjes geklaard. 
Er werd hard gewerkt, voor de tijd die zou 
volgen. Na een tijd leek alles opgeruimd en 
gepoetst. Er werd samen geluncht, roosters 
werden gewijzigd, deels aangepast. Het ge-
bouw ging even open en weer dicht. 

Toch is ook nu het gebouw niet helemaal 
dicht. Een deel van het gebouw wordt o.a. 
verhuurd aan ZZG en de logopediste. En dat 
betekent dat Desiree en Remco nog portier 
zijn. Het gebouw moet geopend, verwarmd 
en deels toegankelijk zijn. De bibliotheek 
is gesloten. Verenigingen zitten thuis. Te 
wachten op tijden van ontmoeting. In het 
begin waren er nog ontmoetingen met de 
vrijwilligers. Zo langzamerhand verdwijnen 
ook deze ontmoetingen. Het is te stil.  Daar 
zit hem ook een grote angst. Komen alle 
vrijwilligers nog terug? Zijn jullie ook aan 
het wachten op betere tijden? Om er samen 
weer de schouders onder te zetten? Om 
elkaar te ontmoeten om te kunnen genie-
ten? Betekent dit dat de activiteiten die het 
Verenigingsgebouw het afgelopen jaar heeft 
moeten missen daarmee in die grote plastic 
vuilnisbak, de kliko, zijn verdwenen?

Of zorgen we binnenkort samen met Desi-
ree en Remco voor een spetterend nieuw 
begin?  Wij van de Dorpskrant wensen De-
siree, Remco, alle vrijwilligers en inwoners 
van Overasselt alvast een onbezorgde tijd 
met veel reuring en ontmoetingen toe.  

DOOR ANKE HERMSEN



20

TWEE LEVENS LANG OVERASSELT
Met vallen en opstaan, samen sterk, hand in 
hand tot het einde om uiteindelijk samen heen 
te gaan.

Verdrietig dat onze ouders, schoonouders, opa 
Jan en oma Bep Janssen zijn weggevallen. Al-
lebei hebben ze een leven lang van Overasselt 
genoten en aan Overasselt gegeven. Genoten 
van alle warme contacten, gezellige feesten, 
leuke buren en mooie herinneringen. Gegeven 
omdat ze ook altijd zoveel terugkregen. 

Jan als onderwijzer aan de school die altijd 
op school voor de kinderen klaar stond en 
niets liever deed dan de kinderen kennis bij 
te brengen. Hij was dan ook altijd blij en trots 
als ze zich later tot succesvolle volwassenen 
ontpopten. Ook buiten school stond hij klaar 
als dirigent van het kerkkoor, was hij betrokken 
bij het oprichten van de voetbalvereniging en 
stond hij altijd klaar voor de tennisvereniging 
in allerlei commissies, maar ook als er weer 
bij iemand een snaar gesprongen was. Bep is 
opgegroeid in de Limburgse Peel, maar heeft 
haar leven geweid aan Overasselt. Als getrouw-
de vrouw moest ze in eerste instantie stoppen 
met het werk in de verpleging, maar wat al 
te graag pakte ze haar kans om als wijkver-
pleegster op haar solex mensen in het dorp te 
helpen. Later heeft ze dat ook kunnen doen in 
het maatschappelijk werk en in de verzorging 
van chronisch zieke bejaarden. Ook naast haar 

werk vond ze het leuk om via de Yoga haar ont-
spanning te zoeken. Tot op zeer hoge leeftijd 
heeft ze met de groep meegedaan en graag 
reclame gemaakt voor de Yoga.

Ook in hun laatste paar jaar, toen ze niet meer 
in Overasselt woonden, zijn ze sterk verbon-
den gebleven via de verhalen van anderen, de 
vele bezoeken en natuurlijk de mooie herinne-
ringen. Ze hebben in die tijd met veel plezier 
teruggekeken naar alles wat het dorp voor ze 
heeft betekent en wat ze voor het dorp moch-
ten doen. Niet omdat ze vonden dat ze iets 
moesten doen voor het dorp, maar omdat ze 
het leuk vonden om het samen met het dorp te 
kunnen doen.

Iedereen bedankt daarvoor.

Met verdriet en trots,
Olaf en Bianca

VINDBAARHEID ZORG & WELZIJN
De werkgroep Zorg&Welzijn van Dorpsplat-
form Overasselt heeft zich in 2019/2020 be-
ziggehouden met de vraag of er in Overasselt 
behoefte is aan een zorgcoöperatie. Een net-
werk van inwoners in een dorp die zelf hulp 
en zorg regelen, zowel met vrijwilligersinitia-
tieven als in samenwerking met professionals.  
Na gesprekken met kernspelers in Overasselt 
heeft de werkgroep de conclusie getrokken 
dat die behoefte vooralsnog niet aanwezig is. 
Overasselt heeft veel, heel veel beschikbaar. 
De vindbaarheid is soms een knelpunt en ook 

de afhankelijkheid van toevallige contacten. 
Daarom heeft de werkgroep zich gericht op 
de vindbaarheid van vrijwilligersinitiatieven 
Zorg & Welzijn in Overasselt en het up to date 
houden ervan.  Als startpunt vindt u vanaf nu 
in de dorpskrant een overzicht met de be-
langrijkste initiatieven. Bedoeling is deze waar 
nodig aan te vullen. Wij horen het graag als u 
zaken mist in Overasselt of zelf een nieuw initi-
atief op gaat zetten. Een uitgebreider overzicht 
zal de komende tijd ontstaan op 
www.overasselt.info
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De gemeente Heumen is gestart met de plannen voor het gebied tus-
sen de Zilverbergweg en de Kruisbergsestraat. Er worden 70 tot 100 

woningen gebouwd, gelukkig hebben we de foto’s nog…
Inwoners uit Overasselt kunnen meedenken, zie 

https://www.heumen.nl/zilverbergweg

FOTO: ELLES VOERMANS
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AGRARISCH MUSEAM DE LAGE HOF IN BEELD:

KEULSE POT EN KOOKBOEK
Ook dit keer zijn we voor jullie op zoek gegaan 
in de collectie van het Agrarisch museum naar 
een museumobject ‘met een verhaal’. Eerder 
bespraken we al de hondenkar en de wanmo-
len. Dit keer is de Keulse pot (en toebehoren) 
het onderwerp. Een object aan de hand waar-
van we graag iets vertellen over oude bewaar-
methoden van oogstproducten. En meteen een 
idee voor een kookboek onder de aandacht 
willen brengen. 

Van voorraadpot tot bloempot
Rondbuikige Keulse potten met hun typische 
blauwe beschildering worden tegenwoordig 
vooral gebruikt voor de sier. Vaak staan ze in 
de keuken, bijvoorbeeld met pollepels erin 
op het aanrecht, of fungeren ze als bloempot 
voor op het terras. Tot 1920 ongeveer werden 
Keulse potten gebruikt om oogstproducten in 

te bewaren, zoals witte kool, snijboontjes, au-
gurken, uien, bessen en eieren op zuur. Keulse 
potten zijn gemaakt van geglazuurde keramiek. 
Ze zijn hierdoor waterdicht. Het glazuur neemt 
niet de smaak aan van wat erin bewaard wordt 
en daarom kunnen ze steeds opnieuw gebruikt 
worden. De Keulse potten werden zoals de 
naam al zegt, in Keulen en omstreken gemaakt. 
Naast de grijsblauwe potten was er ook een 
bruine variant en ze hadden allerlei formaten, 
van groot tot klein. 

Fermenteren
In de collectie van het Agrarisch museum 
bevinden zich zowel de grijsblauwe als de 
klassiek bruine varianten. Ook herinneren een 
koolrasp en een koolmes aan de methodes om 
zuurkool in te maken. Dat ging als volgt. De 
witte kool werd schoongemaakt, gesneden of 

Geglazuurde keramische voorraadpot met twee handgrepen, voor bewaring van etenswaar. De glazuurlaag 
zorgde ervoor dat de pot waterdicht is en dat de smaak van het voedsel bewaard blijft.

Houten frame met schuin geplaatst stalen mes.
Houten plank een met stalen mes voor het snijden van kool bij-
voorbeeld zuurkool. De kool werd met de hand vastgehouden.

DOOR JUDITH VAN BEUKERING
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geraspt en in laagjes met zout in een Keulse 
pot gelegd. De kool werd goed aangestampt 
en afgedekt met een koolblad en daarop een 
steen. Het gewicht van de steen zorgde ervoor 
dat de kool goed aangedrukt werd. Door het 
zout werd vocht aan de kool onttrokken zodat 
er een laagje vocht boven de kool kwam te 
staan. Op de pot legde men een doek en een 
houten deksel die met een steen op de plaats 
werd gehouden. Tijdens het fermentatieproces 
mag er namelijk zo min mogelijk zuurstof in de 
pot komen. De pot werd op een koele plaats 
weggezet. Na ongeveer 6 weken was de zuur-
kool klaar voor gebruik. Later kwamen er kera-
mieken potten met een waterslot, waarmee het 
mislukken van de fermentatie voorkomen werd. 
Vanaf de jaren twintig kwam het wecken in 
zwang en kon men sterieler werken. De Keulse 
pot gebruikte men toen als voorraadpot van 
droge grondstoffen, zoals voor zout en soda.  

Naast het fermenteren en bewaren op zuur 
waren er tal van andere bewerkingen waarmee 
men de grote hoeveelheid oogstproducten uit 
moestuin en boomgaard houdbaar kon maken 
voor gebruik in de barre wintermaanden. Op 
een gemengd bedrijf had men daar de handen 
vol aan. Appeltjes drogen, koolrapen en win-
terpenen inkuilen, steenvruchten en bessen op 
brandewijn en suiker zetten, jam maken etc. 

Help mee met ons kookboek
Bij de Buurderij zijn we plannen aan het sme-
den voor een kookboek, met recepten die te 
maken hebben met deze bewaarmethodes. We 
denken bijvoorbeeld aan een recept voor een 
heerlijke tomatenjam, ingemaakte pompoen 
of peren op sap. Het boek krijgt historische 
achtergrondverhalen en het wordt geïllustreerd 
met objecten uit het Agrarisch museum. Dit 
kookboek willen we met onze vrijwilligers maar 
ook anderen uit het dorp samen gaan maken! 
Dus heb je een idee voor een recept of wil je 
meewerken aan het kookboek, mail ons dan. 
Als onze plannen concrete vormen aannemen, 
komen we er hier in de Dorpskrant op terug. 

VERKIEZINGEN OVERASSELT

Op 17 maart waren de verkiezingen. Ook 
in Overasselt was het anders dan anders. 
Vooral het stemmen op 2 voorafgaande da-
gen, 15 en 16 maart was bijzonder. In onze 
gemeente was dat slechts op 2 plekken 
mogelijk, een in Malden en dus ook bij ons. 
Dat zorgde er onder andere voor dat de 
opkomst in Overasselt erg hoog was maar 
daardoor moeilijk te vergelijken is met an-
dere cijfers. De opkomstcijfers waren in het 
hele land hoog en in Heumen nog hoger 
dan het landelijk gemiddelde. De politiek 
leeft hier dus! In het bijgevoegde schema 
ziet U de cijfers.

Wat kunnen we concluderen over Overas-
selt? Welnu, duidelijk is dat de VVD bij ons 
beter scoort dan landelijk, evenals het CDA 
en de Partij voor de Dieren. Slechter ging 
het bij ons met de PVV en het FvD. Ook 
opvallend is de opkomst van BBB. Horen 
wij dan toch bij het platteland?

Voor overige conclusies moet U zelf maar 
kijken!

info@buurderijdelagehof.nl
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