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COLOFON

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

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, Drukkervanderegio.nl

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

info@overasselt.info

VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in de 
week van 24 juni op de mat. 

DEADLINE
Heeft u kopij voor de Dorpskrant? 
Heel graag! Mail uw verhaal vóór  
29 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 laten plaatsen. Die 
komt dan zowel in de papieren 
versie als de digitale versie. Voor 
tarieven informeert u via:

redactie@overasselt.info

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

024-6222110

VAN DE REDACTIE
DOOR WIM COUSIJN

Nepnieuws! Wat moet je nu geloven? Wat is de Waarheid? 
Pravda? Ik heb daar mijn twijfels over… Hoe belangrijk 
is het dat nieuws onafhankelijk vergaard en gedeeld 
kan worden. Hoe ziek is het als media in handen zijn 
van politici. En wie heeft weer de politici in z’n zak? DE 
Waarheid lijkt verworden tot een Cafetaria-systeem: zoek 
maar uit wat je lekker vindt! We hebben vele smaken! De 
oorlog in Oekraïne woedt in alle hevigheid en waarheden 
vliegen je krijsend als onheilsmeeuwen om de oren. We 
zijn geschokt en voelen ons er depressief onder. Een paar 
duizend kilometer zijn we verwijderd van de fronten, maar 
we voelen de oorlog daar in ons dagelijks leven. En dat 
wordt nog eens heel intens wanneer je de vrouwen met 
hun kinderen uit de bus ziet stappen om hier bij ons een 
veilig heenkomen te vinden. In ‘ons’ Buitencentrum in de 
Vennen! Trots zijn we op de gemeente en initiatiefrijke 
Overasseltenaren die met elkaar de handen ineen slaan 
om deze vluchtelingen een veilige plek te bieden. In onze 
voorpagina hebben we de kleuren geel en blauw dan ook 
stevig verankerd! Maar: er is werk aan onze winkel mensen! 
We hebben het hier goed en waar we dat kunnen, zullen 
we daar in delen. Wij van de Dorpskrant verkopen graag af 
en toe wat nepnieuws, gewoon om u te testen: de rubriek 
‘schoppen elf’ houdt u wel wakker ook al blijken er telkens 
weer wat dromers onder ons te zijn. Maar de komende 
uitgaven van onze Dorpskrant zullen we u naar eer en 
geweten proberen te informeren over hoe het met die 
mensen-in-de-Vennen gaat. We hopen ook u daar af en toe 
te ontmoeten.

O.A. IN DEZE DORPSKRANT...
PAG 4: KOOR ENGSELE BESTAAT 10 JAAR

PAG 6: AIRBORNE WANDELMARS

PAG 9: BEELDBANK OVERASSELT PRESENTEERT 

PAG 14: ONDER DE KLOMPEN VAN KOOS

PAG 32: VIJF GENERATIES BIJ DE VOGELZANG 
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Zowel ONA/Astrantia 1 en ONA/Astran-
tia 2 zijn eerste geworden in hun poule!! 
Begin november zou de zaalcompetitie 
starten. Dit was echter van korte duur 
i.v.m. de lockdown. In een aangepaste 
competitie met kleinere poules werd de 
zaalcompetitie in februari alsnog ge-
start. ONA/Astrantia 2 staat na zes wed-
strijden bovenaan in de poule en dat 
betekent kampioenschap en promotie 

De toekomst van klarinetensamble ‘Mooi 
van Hout’. De drie meisjes zijn van links 
naar rechts: Lise Kersten uit groep 7, 
Tess Wijers uit groep 8 en Melekse 
Tümüklü uit groep 7.

naar de Reserve Overgangsklasse. ONA/
Astrantia 1 is na zes wedstrijden ook 
koploper in de poule. Zij spelen op 10 
en 17 april nog 2 beslissingswedstrijden 
tegen de koploper uit de andere poule 
van de Hoofdklasse. De winnaar van deze 
wedstrijden is kampioen en promoveert 
naar de Topklasse, het hoogste niveau 
van het dameskorfbal, waar ONA/Astran-
tia op het veld al speelt.

DOOR COACH LYNN

ONA KAMPIOEN!

DE TOEKOMST
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OVERASSELTS KOOR ENGSELE BESTAAT 10 JAAR!
DOOR LOES KROMHOUT

Engsele is ooit beginnen als een voorzich-
tig Smartlappenkoor onder de enthousiaste 
begeleiding van de zeer jonge dirigent Erik, 
een virtuoos op de piano. Het enthousi-
asme zat er al snel in. Zingen op zondag-
avond bleek een goede keuze. Optredens 
volgden, zingen in verpleeghuizen, 
Koningsdag, de Buurderij, Smartlappenfes-
tival in Grave enz. Een uitstapje naar Beie-
ren, met de bus, goed georganiseerd, met 
een schitterend optreden bij de plaatselijke 
harmonie. Lange tafels, de harmonie strak 
in uniform, formele optredens tot wij aan de 
beurt waren. Het bier vloeide rijkelijk, de 
stemming kwam erin en uiteindelijk ston-
den alle aanwezigen op om uit volle borst 
met ons mee te zingen. Het lied van de 
Kreuzberg, gezongen op de Kreuzberg en 
zingen in een klein kerkje met enthousiaste 
toehoorders.

In 2017 is Erik gestopt en zijn wij op zoek 
gegaan naar een nieuwe dirigent, die wij 
gevonden hebben in Emiel Hoefnagel. 
We groeien door, gaan meer en meer 
evergreens zingen. Emiel zijn enthousi-
asme werkt aanstekelijk en brengt ons 
koor steeds verder op de muzikale ladder. 
In 2019 organiseerden wij een groots 
optreden in het Verenigingsgebouw met 
Lenny Kuhr. Een groot succes en een volle 
zaal. Daar hebben we van genoten. En niet 
alleen wij!!

En dan komt corona, zingen en corona 
gaan niet samen, dus zien wij ons genood-
zaakt onze repetities af te blazen. De zorg 
voor de koorleden is groot. Ook wij zijn de 
jongsten niet meer. 

We proberen het nog een keer, met mond-
kapjes, afstand, handen wassen enz. Toch 
moesten wij weer stoppen. Maar nu heb-
ben we de draad weer opgepakt en gaan 
we er weer hard tegenaan. Flink repeteren, 
het eerste optreden op Koningsdag komt 
eraan.

Maar nu: we bestaan 10 jaar! De jaren zijn 
omgevlogen, we zijn gegroeid, ook in jaren. 
We gaan dit vieren en wel in de Ardennen!! 
Half juli gaan we met bijna allemaal een 
paar dagen naar La Roche in de Ardennen 
om dit met elkaar te vieren. Samen leuke 
dingen doen, wandelen, zingen, eten en 
drinken! Maar nog belangrijker is: we 
gaan dóór! Goede afspraken met elkaar 
gemaakt, want we doen het samen. Repe-
teren, repetities en optredens!

Ons koor bestaat uit 38 koorleden, maar 
nieuwe leden zijn van harte welkom! Heb je 
zin om mee te zingen, meld je dan aan bij 
Loes Kromhout, loeskromhout@hotmail.com

Overasselts Koor Engsele op weg naar 15 
jaar!!
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BEN DE CORT ONTVANGT DE OVERASSELT PROMOTIONS TROFEE
DOOR MARIEKE SNIEDER

Elk jaar ontvangt tijdens Koningsdag een 
bijzonder persoon, vereniging, stichting of 
groep die Overasselt promoten, de Over-
asselt Promotions Trofee. Afgelopen jaar 
hebben we door corona de trofee in hele 
kleine kring en zonder publiek uitgereikt 
aan de vrijwilligers van onze Molen Zelden-
rust. 

Als we dit schrijven, zijn we volop bezig 
met het regelen van de uitreiking van de 
trofee en weet judoka Ben de Cort zelf 
nog niet dat hij deze trofee gaat krijgen op 
Koningsdag. De trofee die elk jaar opnieuw 
uniek wordt vervaardigd, is zelfs nog in de 
maak.

Wel hebben we de moeder van Ben al geïn-
formeerd, en weten we dat hij op dinsdag 
26 april terug komt van de EuropaCup in 
Tjechië. Hij zal dus, als alles goed gaat, net 
op tijd zijn om op 27 april op het dorpsplein 
de trofee feestelijk te ontvangen. Deze 
dorpskant ligt vanaf 29 april op de mat, dus 
als jullie dit lezen heeft Ben de trofee al 
ontvangen.

Ben is nog maar 17 jaar, en al interna-
tionaal bekend in de judowereld. Van 
Limburgs kampioen, naar Nederlands 
kampioen. Nu doet hij mee aan de Euro-
paCup in zijn klasse (<18jaar/<60kg). Ben 
staat momenteel, na zijn eerste EuropaCup 
in Zagreb, op de 55ste plaats van de world 

rankinglist van de Internationale Judo 
Federation (IJF). Ongelooflijk dat we in 
ons dorp zo’n topsporter in ons midden 
hebben! Daarnaast gaat hij nog ‘gewoon’ 
naar school, heeft een bijbaantje en is veel 
onderweg voor trainingskampen en toer-
nooien. 

Wist u dat de bond hier helaas niet aan 
bijdraagt? Al zijn vliegtickets, PCR-testen, 
verblijf en deelnamegelden moeten uit 
eigen zak komen. Met een topsporter die 
nu al aan drie Europacups meedoet in 
korte tijd lopen de kosten hoog op. Daarom 
is er ook een crowdfunding gestart om 
te zorgen dat hij op dit niveau kan blijven 
sporten en zich kan blijven ontwikkelen. 
Meer info en doneren kan via: 
https://gofund.me/c62efc2c. 

Liv van Langen, Isa Hijl, Lise Kersten en Noa Teuw-
sen (zie foto) wilden graag iets doen voor de Oek-
raïense vluchtelingen. De meiden bedachten zelf 
een flessenactie en belden overal aan om lege 
statiegeldflessen te verzamelen. Uiteindelijk hebben 
zij in het dorp maar liefst 26 zakken vol lege flessen 
ingezameld. Het eindbedrag bedroeg 154 euro. Dit 
bedrag werd nog eens verdubbeld door Bovemij (de 
werkgever van de moeder van Lise) en is overge-
maakt naar giro 555. 

KINDERACTIE VOOR OEKRAINEKINDERACTIE VOOR OEKRAINE
DOOR DE REDACTIE DOOR DE REDACTIE 
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Op 12 februari heeft een groep van onge-
veer veertig wandelaars meegedaan aan de 
tweede alternatieve ‘In the Footsteps of the 
82nd Airborne Division’ wandelmars rond 
Overasselt. De naam van deze wandeltocht 
behoeft enige uitleg, deze heeft te maken 
met de geschiedenis van de Tweede We-
reldoorlog. 

Van Overasselt naar de Ardennen
In september 1944 voerde De 82ste Lucht-
landingsdivisie parachute- en zweefvlieg-
tuiglandingen uit in het gebied tussen 
Eindhoven en Arnhem als onderdeel van 
Operatie Market Garden, de poging van de 
geallieerden om door te stoten naar Arn-
hem. Ook in Overasselt vond een groot-

scheepse luchtlanding plaats. Op zondag 
17 september 1944 landde In de weilanden 
ten noorden van Overasselt het 504de 
Parachutisten Infanterie Regiment, onder-
deel van de 82e divisie. Generaal James 
M. Gavin en zijn mannen hadden als taak 
de heuvels bij Groesbeek te veroveren 
en de bruggen over de Maas, de Waal en 
het Maas-Waalkanaal veilig te stellen. Het 
504de regiment is later naar de Ardennen 
getrokken. Men verwachtte dat het daar 
rustiger zou zijn, helaas kwam de groep 
terecht in het zogenaamde Ardennenoffen-
sief. In het gebied rond Trois Points heeft 
het regiment een zware slag moeten leve-
ren maar is het uiteindelijk gelukt de Duitse 
aanval een halt toe te roepen.

ALTERNATIEVE AIRBORNE WANDELMARS & ALTERNATIEVE AIRBORNE WANDELMARS & 
OPROEP LEDEN BEVRIJDINGSCOMITEOPROEP LEDEN BEVRIJDINGSCOMITE

DOOR  JUDITH VAN BEUKERINGDOOR  JUDITH VAN BEUKERING
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Uiterwaarden
Ter herinnering aan deze slag organiseert 
de Belg Emile Lacroix jaarlijks een cros-
scountry wandelmars in de Ardennen. De 
Groesbeekse Airborne Vrienden doen al 
ruim drie decennia mee aan deze pittige 
wandeling. Aangezien de 40e editie vanwe-
ge corona voor het tweede jaar op rij niet 
kon doorgaan, organiseerde de Airborne 
Vrienden in 2021 een alternatieve wandeling 
door de bossen van Mook en Groesbeek. 
Deze tweede alternatieve wandelmars was 
een tocht van ruim 15 kilometer rond Over-
asselt en Nederasselt, die deels langs de 
uiterwaarden voerde, over onregelmatige 
grond om het voor de geoefende lopers 
enigszins uitdagend te maken. Organisator 
Henk van Lin (Bevrijdingscomité Overas-
selt/Nederasselt) vertelde op verschillende 
locaties over gebeurtenissen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog plaats hebben 
gevonden. Zoals bij Café van Lin, waar de 
beroemde artieste Josephine Baker optrad 
en aan de oever bij de Maas met het zicht 
op Grave, waar de Amerikanen via drijvende 
‘Bailey’ bruggen overstaken. Een tussenstop 
vond plaats in Nederasselt waar de deelne-
mers een privéverzameling over de Tweede 
Wereldoorlog konden bezoeken. Bij het 
parachutemonument werd een groepsfoto 

gemaakt, die de Gelderlander nog haalde. 
De nieuwe burgemeester Joeri Minses was 
één van de lopers, voor hem een mooie ge-
legenheid om zijn gemeente, de geschiede-
nis en enkele bewoners te leren kennen. De 
wandelmars eindigde met een lunch in de 
Buurderij. Daar reikte Jeanne Melchers, ‘be-
schermvrouwe’ van de Airborne Vrienden, 
een oorkonde uit aan de deelnemers. Het 
was al met al een interessante en gezellige 
tocht, met spontane gesprekken onderweg. 

Oproep nieuwe leden Bevrijdingscomité
In 2019 heeft het Bevrijdingscomité Over-
asselt/Nederasselt ter gelegenheid van het 
75e herdenkingsjaar Operatie Market Gar-
den een uitgebreid programma opgetuigd. 
Met o.a. een tentoonstelling in de Buurderij 
en verschillende doortochten met militaire 
voertuigen en ‘living history’. In 2024 zal 
het 80 jaar geleden zijn. De Provincie stelt 
hiervoor geld beschikbaar. Een belangrijke 
voorwaarde is dat 20% wordt besteed aan 
het bereiken van mensen die niet bekend 
zijn met deze geschiedenis, zoals school-
gaande kinderen en nieuwkomers. Voor de 
organisatie zoekt het Bevrijdingscomité nog 
leden. Interesse? Stuur dan een mailtje naar 
secretaris Theo Dinnissen: t.dinnissen@
hetnet.nl.

 info@stichtingsoos.nl | 024- 3503874 | www.stichtingsoos.nl

Voor het overblijven bij  basisschool de Zilverberg zoeken wij

Interesse in een van beide vacatures? neem contact met ons op via:

Een overblijfcoördinator 
• aansturen van ons team

• organiseren van het overblijfmoment

• 6 - 9 uur per week

• bruto maandsalaris v.a. € 564

• vakantiegeld en eindejaarsuitkering

• pedagogische- en managementtrainingen

Vrijwilligers 
• toezicht houden tijdens het overblijven

• werktijden 12:00 - 13:00 uur ma, di, do 

• vrijwilligersvergoeding € 10

• basistraining
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KREK ZO MOT UT IN HET GLAZEN HUIS
DOOR SANDRA ARTZ

Wat ga je doen als je een Carnavalsvereni-
ging bent en je weet nog niet of je über-
haupt Carnaval mag en kan vieren?

Nu zitten er bij de Carnavalsverenigingen 
in ons dorp een heel stel creatievelingen 
dus laat een alternatieve Carnaval maar 
aan hen over. Zo bedacht KZMU om naar 
aanleiding van ‘het glazen huis’ idee van 
een bepaalde radio omroep, een Glaoze 
Huus op de stoep van, de thuishaven van 
KZMU, het verenigingsgebouw neer te 
zetten. Met Dick Klabbers aan het roer. Zo 
kon aan de hand van de verboden en ver-
soepelingen er op elk moment een mouw 
aan gebreid worden. Bijvoorbeeld bij een 
complete lockdown zou iedereen thuis bij 
de radio ons Carnavalsprogramma kunnen 
bij wonen. Zou er wat meer mogen dan 
hadden we een barretje, een bankje en wat 
vuurkorfjes neer gezet, zodat je het radio-
programma ook zou kunnen zien. Maar wat 
bleek het geval er mocht nog veel meer. De 

anderhalve meter ging er ook vanaf zodat 
we een radioprogramma hebben kunnen 
maken met daar nog een gezellige feest-
avond achteraan. En als kers op de taart 
was het ook nog fantastisch weer! 

Heel jammer voor degene die toch door 
corona geveld thuis moesten blijven, 
maar ook weer een gelukje, omdat je via 
YouTube mee kon kijken naar het woordje 
van Burgermeester Joerie en de Prins en 
Prinses van Luilekkerland bij de Krekkids, 
de fietsonaise (een kleine verbastering van 
de polonaise), de hoge mis van Louise en 
Fons met toffe optredens van Splendid en 
alle andere bezienswaardigheden van het 
‘Glaoze Huus’ zonder gestoord te wor-
den door de steeds gezelliger wordende 
menigte op de stoep van het Verenigings-
gebouw. Aan de hand van de inzameling 
voor een goed doel hebben we ook nog 
een klein bedrag opgehaald voor het 
kindercarnaval. 
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BEELDBANK OVERASSELT PRESENTEERT: OUD OVERASSELT
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Als u al een paar keer op de Beeldbank hebt 
gekeken zult u merken dat deze steeds meer ge-
vuld wordt met mooie foto’s. Daar wordt door een 
aantal mensen uit Overasselt aan gewerkt. Elke 
foto wordt voorzien van zoveel mogelijk infor-
matie over de plaats, de mensen die er op staan 
en van welke datum de foto is. We presenteren 
een aantal van de beelden die er al op staan of 
nog geplaatst gaan worden. En dat zal zijn op de 
Vertelochtend van vrijdag 29 april 2022 om 10.00 
uur in de bibliotheek van Overasselt. 

Wat we gaan vertonen ligt nog niet vast. Maar 
er zullen foto’s te zien zijn van ’t Pakhuus, 
oude ansichtkaarten, o.a. van de kerk en de 
Hoogstraat, foto’s van KNA, oude schoolfoto’s, 
groepsfoto’s van verenigingen en bijeenkom-
sten en de Watersnood 1925 - 1926.

Heeft u nog oude foto’s van ‘t Pakhuus voor 
de beeldbank neem ze mee of geef deze af 
bij de werkgroepleden. Wij scannen deze 
en ze komen dan snel naar u terug. Je ziet 
in Overasselt nog altijd veel bedrijvigheid met 

VRIJDAG 29 APRIL 2022 OM 10.00 UUR 
IN DE BIBLIOTHEEK VAN OVERASSELT.

paarden. Dat was in de vorige eeuw ook al 
zo. Er werden op diverse plekken Concours 
Hippiques gehouden, zoals bij de Tempel, op de 
Sleeburgsestraat, bij Janssen van het kasteel 
in de Kasteelsestraat en op de Parksesteeg. 
Misschien heeft u daar foto´s van. Wij hebben 
er enkele gekregen van Theo v.d. Groes. Op 
de foto hierboven ziet u leden van Rijvereniging 
Sint Walrick op een N.C.B. concours op 21 mei 
1956 in Linden (N.Br.). Misschien herkent u de 
ruiters: Jan van Bree, Tien van Uden, Jo Derks, 
Harry Derks, Harrie Duighuizen, Ben v.d. Groes, 
Ton v.d. Ligt, Harry v.d. Groes.

Beeldbankwerkgroep Overasselt: Liesbeth 
Arts (024 6221880), Annemieke van Lin, 
Theo Dinnissen, Jacky Lindsen en Jack van 
Casteren.

Het e-mailadres is: 
woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com

De beeldbank is te bereiken via erfgoedheu-
men.nl doorklikken naar Beeldbank voor foto’s 
van Nederasselt, Overasselt en Heumen. Op 
de ochtend zullen we u indien nodig ook nog 
wegwijs maken hoe u de foto’s te zien krijgt 
via de Beeldbank.
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MASKED SINGER DINNER SHOW
DOOR JOHN NICOLASEN

Zaterdag 25 maart om 18.00 uur was het 
eindelijk zover; The Masked Singer Dinner 
Show vond plaats in café-zaal de Zon, nadat 
het eerder was verplaatst, doordat het carnaval 
weer volledig toegankelijk werd. Een moeilijke 
keus destijds, maar begrijpelijk omdat je zoveel 
mogelijk carnavalisten, zowel jong als oud, de 
ruimte wilde geven om ‘ouderwets’ carnaval te 
vieren. Vanuit cv de Strandjutters dan ook een 
welgemeend excuus voor degene die er nu 
niet bij konden zijn. Toch waren er 85 gasten, 
liefhebbers van goed dineren afgewisseld met 
optredens, aanwezig die een geweldige avond 
beleefd hebben.

Presentator Niels de Wildt, ook een Masked 
Singer, wist met zijn unieke gevoel voor humor 
de avond op een aantrekkelijke manier aan 
elkaar te praten en het verveelde geen moment. 
De combinatie van de artiesten en het opdie-
nen van het 4 gangen menu, compliment voor 
Ronald en Maarten en hun team, zat dusdanig 
goed in elkaar dat de muzikale avond eigenlijk 
voorbij vloog. 

De Jutters lieten zien dat iedereen wel ergens 
een gen heeft waar een toonladder verborgen 
zit, of die nou zes of dertig treden heeft, dat 
maakt eigenlijk ook niets uit. De zang van de Aai 
Papegaai, de Struise Giraffe, Banana Joe, the 
Ice Queen and King, Pretty Eagle en the Eye of 
the Tiger gaven een gevoel van thuiskomen voor 

deze leden van de vereniging die dit met passie 
organiseerde. Tussendoor waren er ook nog 
gastartiesten, Mark Engelaer en Hennie van Lin 
als respectievelijk the Lone Ranger en Hank the 
Knife die enthousiast hun medewerking hebben 
toegezegd en dit met verve uitvoerden. Ook de 
kleine meiden van de nieuwe dansgroep van de 
Jutters gaven acte de présence en zij wisten met 
gemak de harten te stelen van de toeschouwers.

De kleding en maskers maakte op iedereen een 
onuitwisbare indruk, want aan ieder detail was 
gedacht en het licht en geluid was van optimale 
weergave zodat de show geslaagd genoemd 
kan worden. 

Rond 22.30 uur kwam Prins Stijn dun Urste 
nog even op het podium om zijn versie van Jan 
Biggel`s carnavals hit ‘Ons moeder zeej nog’ 
te zingen en was de finale compleet. De avond 
ging nog lang door in het café en er werd nog 
uitvoerig nagepraat over de belevenissen van 
eenieder. Mensen persoonlijk bedanken is 
altijd een beetje link, omdat je zomaar iemand 
vergeet, maar Dick Klabbers verdient een 
vermelding voor zijn bijdrage en dat is zeker op 
zijn plaats.

Namens de gasten willen we iedereen, die 
ook maar enigszins heeft bijgedragen aan dit 
evenement, bedanken voor een avond vermaak 
die volgens velen voor herhaling vatbaar is. 
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MIDLAND HUNT

VERGETEN MUZIEK

DOOR KASPER STRAATMAN

DOOR DOOR NICO AALDERING

Zaterdag 19 maart, een schitterende dag.  Niet 
alleen door het stralende zonnetje, maar ook 
door de slipjacht die in Overasselt georganiseerd 
werd door Jachtvereniging Midland Hunt.

Vanuit de verzamellocatie, eetcafé de Zon, 
vertrok de groep ruiters en amazones achter de 
meute Hubertushonden naar het weiland naast 
de Plus supermarkt. De sliptrekker, een ruiter te 
paard, had vooraf een slipspoor uitgelegd met 
aan touw gebonden en in koeienpens gedrenkte 
lappen jeansstof. De eerste run van de jacht werd 
ingezet en de honden volgden het slipspoor via 
de weilanden in ‘het Broek’ en bij de Gaasselse-
dam richting Nederasselt. Daarna de tweede run 
via Hamelberg richting Worsum. Na een rustpau-
ze aan de Donderbergweg werd de derde run 
ingezet richting Vogelzang en vervolgens via de 
uiterwaarden langs de Maas, naar de veerstoep 
bij de Tempel waar de honden beloond werden 
met een verse koeienpens. Daarna stappend 
terug naar de Zon en nadat de paarden verzorgd 
waren en weer op de trailers stonden, werd nog 
een lekker vorkje geprikt bij eetcafé de Zon.

Joni Mitchell zei ooit: ‘‘Depression can be the 
sand that makes the pearl.’’ Dat is zeker het 
geval bij Nick Drake, voor velen de referentie 
als het gaat om singer-songwriters. Nick maakte 
tussen 1969 en 1972 drie platen; Five Leaves 
Left,  Bryter Layter en Pink Moon. In totaal 110 
minuten muziek. Nick, erg verlegen, trad tijdens 
zijn leven drie keer op en liep bij zijn laatste op-
treden halverwege van het podium. Er bestaan 
geen beeldopnamen en hij overleed in 1974 aan 
een overdosis antidepressiva. Vooral het verhaal 
van zijn laatste plaat, Pink Moon, is bijzonder. Hij 
legde de band met opnames op de toonbank 
van zijn platenmaatschappij en liep weg zonder 
iets te zeggen. Zijn platen verkochten nauwe-
lijks, totdat hij werd ‘herontdekt’ in de jaren 
tachtig. Het lied Pink Moon kent u misschien, het 
werd rond de eeuwwisseling gebruikt bij een re-
clame van Volkswagen. De platen zijn al bijna 35 
jaar in mijn bezit, ik draai ze met grote regelmaat 
en wordt telkens weer stil….. Met recht muziek 
om nooit te vergeten!
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HERSTEL VAN ONS MAASHEGGENLANDSCHAP
DOOR JEF GIELEN

Nadat in de jaren 2018 tot 2020 uitgebreid 
onderzoek is gedaan naar de aanwezige histo-
rische heggen en wallen in de gemeenten 
Wijchen en Heumen, is de belangstelling voor 
het heggenvlechten weer gestegen binnen 
de regio. De bevindingen van het onderzoek 
wezen uit dat er in het verleden zeer duurza-
me beheermethoden gebruikt zijn. Die weken 
af van wat wij de laatste jaren ‘heggenvlech-
ten’ genoemd hebben, maar eigenlijk ‘heg-
genleggen’ zou moeten heten.

Van deze traditionele methoden om heggen 
veedicht te krijgen, zijn in februari en maart 
4 cursussen heggenvlechten gegeven. 
Twee waren georganiseerd door de oplei-
ding Ecologische hoveniers en twee waren 
openbaar en gratis te volgen voor inwoners 
van de gemeente Heumen: eenmaal in 
Heumen en eenmaal in Nederasselt. Met de in 
totaal 56 deelnemers aan de twee openbare 
cursussen zijn op het dassencompensatie 
terrein Heumen-Noord en op het Kroonwerk 
de Coehoorn na de lunch (ochtend theorie) 
heggen gevlochten. De heg op de Coehoorn 
had in de winter van 2021 al een eerste 
vlechtbeurt gehad door de vrijwillige vlechters 
van ‘Heumens landschap Werkt’ (praktische 
uitvoering van werkgroep Groen Erfgoed van 

het Erfgoedplatform gemeente Heumen). Op 
6 maart hebben we de gehele heg vervol-
maakt, zodat hij niet meer doordringbaar is 
door de koeien die hier in de nazomer weer 
grazen.

Tussen de heg die in 2019 terug is gezet 
en nu dus gevlochten en de Maas heeft de 
gemeente Heumen een nieuwe heg laten 
planten. Ook deze heg zal de komende jaren 
gevlochten gaan worden. Tot dat moment is 
er een raamwerk van gevlochten wilgentenen 
opgezet om er voor te zorgen dat het vee 
de nog jonge heg niet zal vertrappen. Deze 
nieuwe heg staat langs het nieuwe struinpad 
tussen Schansstraatje en de Maas en maakt 
onderdeel uit van het wandelnetwerk rondom 
de verdedigingswerken aan de Maas in onze 
gemeente.

We hopen dit, met groepen heggenvlech-
ten, jaarlijks te kunnen laten terug keren, bij 
voorkeur in de latere herfst. Op deze wijze 
zouden we vele kilometers heg een definitieve 
vlechtbeurt kunnen geven en het heggenland-
schap aan de Maas kunnen herstellen.
Als u op de hoogte wilt blijven van het werk 
van ‘Heumens Landschap Werkt’ volstaat een 
email naar info@heggen.nl.

ADVERTENTIE
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MASSATOERISME IN OVERASSELT
DOOR DE REDACTIE

U heeft vast gehoord van de plannen om 
het aantal toeristische overnachtingen in de 
regio enorm op te schroeven. Dit voornemen 
is op veel weerstand gestuit en vooral vrien-
den van de vennen zijn erg actief geworden 
en zijn een petitie gestart.

De gemeente Wijchen heeft daarom haar heil 
gezocht in onze gemeente en een stuk grond 
aangekocht op de Schatkuilseweg net tegen 
de grens van Wijchen aan. In samenwerking 
met Flatcher wordt hier een hoogbouw hotel 
gebouwd met vele luxe voorzieningen. Het 
hotel wordt gelieerd aan sauna de Beren-
donk. Hotel Schatkuil zal twaalf verdiepingen 
hoog zijn en wordt daarmee het hoogste 
gebouw van Overasselt. Het zal ongeveer 
250 bedden hebben verdeeld over 120 
kamers en goed zijn voor maximaal 80000 
overnachtingen per jaar. Het luxe penthouse 
wordt straks permanent bewoond door 
een celebrity wiens naam nog niet officieel 
bekend is, maar er wordt gefluisterd dat een 

Engelse kroonprins wiens carrière is vastge-
lopen hier een ‘pied-à-terre’ zal betrekken. 
Vóór de officiële opening van het hotel wil 
Flatcher een week proef draaien om, zoals 
directeur Salix zelf zegt, de kinderziekten 
er uit te halen. Salix zoekt daarvoor een 
aantal vrijwilligers die gedurende drie dagen 
in dit luxe hotel willen verblijven. Lijkt het u 
wat meld u dan aan bij de Dorpskrant. Het 
penthouse is overigens niet toegankelijk tijdens 
het proefverblijf.
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HOE DE AARDE PRUTTELDE 
ONDER DE KLOMPEN VAN KOOS

DOOR DE WERKGROEP WOORD EN BEELD

Woord en Beeld laat mensen aan het woord 
die over vroeger willen vertellen. We vonden 
een verhaal, dat nog eens verteld mag wor-
den, zeker nu er plannen zijn om in Overasselt 
een biologische tuinderij op te zetten. Een 
plek waar de bodem de basis is voor alles 
wat er straks groeit en bloeit. Met een fraai 
mailadres lekker@groentenvandemolshoop.nl.

Wat zou mijn vader Koos van Casteren 
(1907-1993) blij zijn geweest met dit initiatief. 
Hij tuinierde al in 1970 - 1980 biologisch 
dynamisch, zoals nu steeds meer gebeurt. 
Toen stond hij er nog veel alleen voor, maar 
hij was zo bevlogen, dat hij niet stopte om zijn 
boodschap te vertellen. In 1983 vertelde hij 
het aan Tom van Ewijk, verslaggever van het 
blad Grasduinen: “Als ik boer hoor ik de aarde 
pruttelen en praten.”

Wars van grootschaligheid gaat boer, dichter 
en filosoof Koos van Casteren zijn eigen 
eenzame weg. Hij leert als geen ander de taal 
van de aarde begrijpen en hoort hij haar in de 
lente onder zijn klompen pruttelen en praten. 
Planten zijn dol op hem en doen het rond zijn 
boerderijtje in Gelderland opperbest. Hij is 
krom gegroeid van het werken en wordt daar-
om ouder geschat dan hij is. Koos is 76 jaar. 

En al ziet hij er uit als een stronk in het bos, hij 
blijft onverdroten wroeten in de akker waar hij 
zijn bio-dynamische groenten teelt. Zes rijen 
witlof van tachtig meter lang, trekt hij met zijn 
hand uit. Hoe hij het volhoudt: “Omdat ik dit 
voedsel eet en ik gezond leef.”

Aan huis verkoopt hij niet zoveel groenten, 
maar in het dorp is een winkel ingericht. 
Daar komen mensen die bewust goed spul 
kopen. Voor hij deze tuinderij opzette, ging 
er een leven aan vooraf. “Op deze boerderij 
heb ik sinds 1942 geboerd. Ik begon hier 
een gemengd bedrijfje met één koe, een 
paar varkens en wat kippen op zesenhalve 
bunder land. Voor het zware werk huurde ik 
af en toe een paard. Na de oorlog was ik een 
van de eerste in de buurt die op een tractor 
reed. Echt lang heb ik er niet mee gewerkt, ik 
werkte toch liever met een paard.”

Een andere kijk op de planten
“In 1966 liet ik me saneren en ging anderen 
helpen, zoals Jan Janssen van het Kasteel. Ik 
had veel meer tijd en volgde toen de politieke 
partij de PPR, waar op een avond een Fries 
een verhaal hield over het milieu, goed voed-
sel en gezond leven. Als keuterboertje wist ik 
precies waar hij het over had. Ik vond het bar 
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interessant. En zo ben ik op mijn akker aan 
het werk gegaan. Werken met oew hersens 
en met gezond verstand. Kijk naar de plan-
ten, die weten hun plaats. Zoals in de natuur 
gevarieerde plantengemeenschappen staan, 
zo moet ge ook op oew akker die planten 
zetten die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld gerst 
en haver, omdat beide soorten elkaar mogen. 
Plant maar eens twee bietjes. Samen groeien 
ze beter dan een bietje alleen. En waarom zo 
drastisch omgaan met onkruid? Die planten 
staan er niet voor niks. Korenbloemen tussen 
rogge zijn gunstig voor de ontwikkeling van 
rogge, heb ik gemerkt. Distels tussen de 
tarwe houdt mussenvraat tegen. In de herfst, 
als het land vrij komt, laat ge het onkruid 
opnieuw ontkiemen, dan brengt het geen 
zaad meer en bedekt tegelijkertijd de grond. 
Grond laat zich graag bedekken. Zaai- of 
pootbedden niet, want die vragen om zon en 
regen. Maar anders: echte mest erover. En 
niet onderspitten, maar laten liggen. Zo werkt 
de grond voor jou en meer hoefde niet te 
doen.”

Laat de planten het werk doen
“Wij denken dat wij de grond voortdurend met 
machines en werktuigen los moeten maken. 
Maar dat kunnen wij de planten voor ons laten 
doen! Ge plant bijvoorbeeld in oew tuin schor-
seneren, bieten en wortelen. Als ge dan de 
vruchtwisseling toepast en ook goed gebruikt en 
de boel verzorgt, houdt ge de grond luchtig. En 
witte, ook pieren en mollen hebben een gunstige 
werking. Soms hebt ge er last van, maar het valt 
meestal mee. Ge moet de natuur met vertrouwen 
tegemoet treden. Ze vraagt om een vriendelijke 
omgang. Dan geeft ze zich en dat proef je in de 
smaak van de planten. Monoculturen vragen om 
ziektes en beschadiging door insecten. Daarom 
wordt er met gif gespoten. Maar dat is eigenlijk 
het goede met het kwaad vernietigen. Er zijn ook 
andere middelen, dat weten we wel, maar ze 
kosten meer tijd en inspanning. Het fruit en het 
gewas van de monoculturen daar legt de natuur 
haar ziel niet in en dat proef je.”

Een deel van het interview uit 1983 samenge-
vat door Liesbeth Arts-van Casteren.

In ons opvanghuis verblijven mensen die 
tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig heb-
ben. Het Tweede Huis bestaat ruim 30 jaar 
en is gevestigd in een oud-kloostercomplex 
in Nederasselt. 

Het klein onderhoud van het pand doen we 
zoveel mogelijk in eigen beheer. We be-
schikken over een eigen technische dienst 
met een goed geoutilleerde werkplaats. Het 
grootonderhoud wordt uitbesteed.

GEZOCHT: MEDEWERKERS TECHNISCHE DIENST
DOOR HET TWEEDE HUIS

Wie zoeken we? 
Een technisch vakman voor allerlei klussen. 
De functie is niet leeftijdsgebonden.

Wat bieden we?  
Het Tweede Huis is een vrijwilligersorganisa-
tie waar zo’n 40 vrijwilligers werkzaam zijn. 
Er heerst een collegiale sfeer. We bieden een 
goede onkostenvergoeding. 

Contact
Stichting Het Tweede Huis
Marijke Graat, coördinator
Kerklaantje 10
6612 BB Nederasselt
tel.: 024-6221281
e-mail: info@stichtinghettweedehuis.nl
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Door de situatie rond corona is onze voor-
malige burgemeester, Marriët Mittendorff, 
‘met stille trom’ vertrokken. Reden voor de 
Dorpskrant om haar nog eens te bevragen 
over haar tijd als burgemeester van de 
gemeente Heumen.

Ze is niet rouwig om het feit dat het afscheid 
niet groots gevierd kon worden: Marriët 
is niet van de grote zalen met heel veel 
bezoekers. Een bijeenkomst kan dan al snel 
onpersoonlijk worden. Wat ze voordat ze 
aftrad nog wel had willen doen, maar wat 
door de corona-situatie maar beperkt kon, 
was bezoeken afleggen aan de diverse 
verenigingen en gildes etc. Feitelijk is haar 
burgemeesterschap vijf jaar geleden ook 
begonnen met dergelijke bezoeken: een 
goede manier om de bewoners van een 
gemeente te leren kennen.

Marriët Mittendorff is geboren en getogen in 
Coevorden, heeft gestudeerd in Utrecht (Kli-
nische Pedagogiek en Onderwijskunde) en 
is begin jaren ’90 naar Eindhoven verhuisd. 
Ze is lid van het CDA en werd na 8 jaar daar 
in de gemeenteraad te hebben gezeten 
gevraagd om wethouder en locoburgemees-
ter te worden. Die functie heeft ze 8 jaar 
vervuld.

INTERVIEW MARRIËT MITTENDORFF
DOOR HINTA GRAVESTEIN

Toen haar ouders hulpbehoevender werden, 
is ze naar Coevorden teruggegaan om voor 
ze te zorgen. Naast haar eigen bedrijf als 
mediator/coach/adviseur is ze bijna een 
jaar waarnemend burgemeester geweest in 
het nabijgelegen Ommen. Eind 2016 werd 
ze door de gemeente Heumen gevraagd 
om waarnemend burgemeester te worden, 
toen heeft ze niet lang geaarzeld. Het was 
toch wel weer erg leuk om, na jaren voor 
zichzelf gewerkt te hebben, in een team te 
gaan werken. Ruim vier maanden later werd 
ze de kroonbenoemde burgemeester van 
Heumen.

Ik vroeg haar wat de belangrijkste verschil-
len zijn tussen het (loco)burgemeesterschap 
in de zeer uiteenlopende gemeenten waar 
ze heeft gewerkt. Marriët vertelde me, dat 
het er in een grootstedelijke gemeente 
als Eindhoven veel meer op neer komt 
problemen op te lossen. Eindhoven is een 
studentenstad, de TU en de Design Acade-
my zijn er gevestigd. Daarnaast is het een 
ondernemende stad, met mogelijkheden 
maar ook met achterstandsbuurten en 
de daarmee gepaard gaande problemen. 
Wat dat betreft waren Ommen en Heumen 
minder een uitdaging. In Ommen zijn de 
mensen wat vormelijker, ze stellen prijs op 
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een burgemeester in mantelpakje en met 
de ambtsketen om. De Heumense bevolking 
is heel open en vriendelijk. Marriët vond 
meteen al, dat de mensen het hier goed 
voor elkaar hebben. En dan met name door 
hun eigen inspanningen en initiatieven. Wat 
hier gebeurt, is geregeld en georganiseerd 
door en voor de bevolking. In een gemeente 
als Heumen moet je er voor zorgen dat het 
mooie dat er is, in stand gehouden wordt. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen 
hobbels zijn geweest. Ze heeft als burge-
meester meerdere drugspanden moeten 
sluiten in de gemeente, en dat zijn altijd 
lastige situaties. Ze herkent wat mensen 
over haar zeggen: “Een vriendelijke, doch 
stevige bestuurder. Als de wet overtreden 
wordt, grijp ik in. Daarmee wil ik ook een 
signaal afgeven.”

Verder noemt ze de corona-tijd als moeilij-
ke periode. Ze kon niet iedereen bezoeken 

die ze had willen bezoeken. Met als gevolg, 
dat ze het gevoel heeft dat er een aantal 
mensen ‘ontglipt’ zijn. Alleen af en toe 
bellen is voor sommige kwetsbare mensen 
niet genoeg. Op mijn vraag waar ze trots 
op is na 5 jaar zegt ze dat ze geen speciale 
eigen ‘wapenfeiten’ heeft. Ze is blij dat ze 
zich als inwoner van Overasselt deel van 
de gemeenschap voelt, en is trots op de 
initiatieven van de mensen zelf. Ze zou de 
inwoners van Heumen, en natuurlijk Over-
asselt, het advies mee willen geven om te 
koesteren en in stand te houden wat ze 
hebben. En voor elkaar te blijven zorgen.

Om zich nuttig te maken, valt Marriët 
tegenwoordig in als leerkracht in het basis-
onderwijs. Haar studie Pedagogiek komt nu 
goed van pas. En verder vermaakt ze zich, 
samen met haar man, met alles dat bloeit 
en groeit rondom het huis. “Dat houdt ons 
fit.”

Hoi! Ik ben Pier Borkent en sinds kort 
ben ik de nieuwe dirigent van Bigband 
6611.

Ik ben 37 jaar oud en woon in Oosterhout 
(GLD) waar ik het grootste deel van mijn 
leven al trompet speel bij het harmonie-
orkest. Na mijn conservatoriumstudie 
heb ik ook de docentenopleiding ‘docent 
muziek’ gedaan en sindsdien combi-
neer ik dirigeren, trompet spelen en het 
lesgeven op een middelbare school. De 
combinatie bevalt me erg goed en ik heb 

zin om dit avontuur aan te gaan met 
Bigband 6611. Naast Bigband 6611 ben 
ik ook bandleider van twee jeugd-big-
bands: De JazzKids en de PuBi’s uit 
Arnhem en opleidingsorkest van onze 
harmonie. Ik hoop de inwoners van 
Overasselt snel beter te leren kennen. 
De eerste kans hiervoor is op Konings-
dag, want dan hebben we met Bigband 
6611 het eerste optreden met mij als 
dirigent. 
Hopelijk tot ziens bij een (of meerdere) 
van onze optredens!

NIEUWE DIRIGENT VAN BIGBAND 6611
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GEVONDEN IN OVERASSELT - HET VOERTUIGGRAF VAN HEUMEN
DOOR DR. TESS DOOREWAARD

Wat een verrassing en een schok was het toen 
ik december 2018 hoorde dat er die zomer een 
voertuiggraf gevonden was in Overasselt!

Hoewel – verrassing? Dat het gebied van 
Overasselt en de Vennen rijk is aan archeo-
logie wist ik natuurlijk. Alleen al het bekende 
‘Elitegraf van Overasselt’, met onder andere 
paardentuig en een bronzen wijnemmer (situla 
geheten, voor de fijnproevers), getuigt hiervan. 
Waar ze precies gevonden zijn, is onbekend, 
maar tegenwoordig zijn de vondsten in Muse-
um Het Valkhof te bewonderen. Ook zijn drie 
grafheuvels in het Vennengebied al sinds 1969 
als Rijksmonument bestempeld en wie kijkt  in 
het monumentenregister van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), vindt meer 
monumenten in Overasselt.
De verrassing zat erin dat ik, als gepromoveerd 
archeoloog met specialisatie in antieke voertui-
gen, in dezelfde gemeente bleek te wonen als 
waar zo’n uitzonderlijke vondst gedaan was. 

Ja – een schok, want de grafinhoud is door 
schatgravers die met een metaaldetector op 
pad waren, uit de grond getrokken. Hierbij 
zijn vele regels overtreden en daarom moest 
de vondst van het graf lang geheimgehouden 
worden. Er moest immers onderzocht worden 
wat er precies gebeurd was en welke over-
tredingen er feitelijk begaan waren. Want, laat 
duidelijk zijn: schatgraven is strafbaar! Sterker 
nog, het is verboden om in de gemeente 
Heumen zomaar met een metaaldetector er-
gens te gaan zoeken – hier kan wel ontheffing 
voor aangevraagd worden, zoals voor enkele 
leden van de Werkgroep Archeologie van het 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen gedaan is. 
Bovendien moet de grondeigenaar, op wiens 
grond gezocht wordt, hier vooraf toestemming 
voor gegeven hebben. Verder is het niet 
toegestaan om dieper dan 30 cm te graven en 
is het niet toegestaan om op een beschermd 
archeologisch monument te zoeken. Wanneer 
er archeologische vondsten gedaan worden – 
ook zonder metaaldetector – dan moeten deze 
gemeld worden bij de RCE. Doorgaans gebeurt 

het melden van metaalvondsten via een 
contactpersoon van PAN (Portable Antiquities 
of the Netherlands). Op de website van de 
Dorpskrant (https://www.overasselt.info/) staan 
links naar interessante websites. De brochure 
‘Metaaldetectie in Nederland’ is een goed 
startpunt.

Er was dus een heel bijzonder graf gevonden, 
namelijk dat van een voornaam persoon uit 
de Midden-IJzertijd (zo’n 2500 jaar geleden) 
die na zijn dood met een voertuig en andere 
grafvondsten op een brandstapel gecremeerd 
was. Dat dit graf voorlopig geheim moest 
blijven, betekende niet dat er niets mee 
gebeurde. De gedane vondsten zijn allereerst, 
dankzij inspanningen van velen, veiliggesteld 
en overgedragen aan de RCE. Vervolgens zijn 
ze aan een eerste onderzoek onderworpen om 
in beeld te krijgen wat er nu precies gevonden 
was. Bij Restauratieatelier Restaura in Heerlen 
zijn ze schoongemaakt, geconserveerd en 
zijn alle breuken die tijdens het schatgraven 
ontstaan zijn, gerepareerd. Ondertussen is er 
een onderzoeksgroep van wetenschappers 
uit diverse disciplines samengesteld die 
de vondsten en het graf in bredere context 
onderzoekt: Hoe oud zijn de vondsten? Voor 
wie was het graf? Wat voor grafgiften zijn 
meegegeven en waar kwamen ze vandaan? 
Welke informatie geeft het graf ons over het 
gevolgde grafritueel? Op welke manier past 
het graf in de kennis die we al hebben over 
de IJzertijd en welke mogelijkheden bieden 
deze vondsten om onze kennis te vergroten? 
De vondstplek zelf werd onderzocht door de 
RCE en we weten nu dat alle vondsten in een 
kleine grafkuil zaten die door de schatgra-
vers volledig uitgegraven is. 

Wat we aan vondsten herkend hebben, zijn de 
bronzen en ijzeren resten van een tweewielig 
voertuig en van de versierde tuigage voor 
twee trekdieren,  een grote bronzen situla en 
een aardewerken drinkbekertje, ijzeren pijl- en 
speerpunten, een ijzeren (vlees)mes en een 
ijzeren pincetje.
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GEVONDEN IN OVERASSELT - HET VOERTUIGGRAF VAN HEUMEN
De overledene is met de grafgiften gecre-
meerd. De brandstapel heeft flink hard 
gebrand. Dat weten we door de zware 
vervorming van sommige metaalvondsten, als 
gevolg van grote verhitting. Andere vondsten 
hebben minder van het vuur te lijden gehad 
en stonden dus wat verder verwijderd van 
de intense hitte. Na de verbranding zijn de 
crematieresten en de metalen overblijfselen 
nauwkeurig verzameld. De botresten zijn in 
het aardewerken bekertje gestopt en grotere 
metalen onderdelen zijn soms nog extra 
verbogen om ze zo klein en compact mogelijk 
te krijgen. Uiteindelijk is alles als een vrij klein 
pakketje aan de voet van een natuurlijke heu-
vel begraven. Wellicht dachten de nabestaan-
den dat deze natuurlijke heuvel een oeroude 
grafheuvel was.

Het voertuig had twee wielen en omdat er ook 
wapens gevonden zijn, denk je dan al snel 
aan een strijdkar. Hoe deze kar er precies 
uitgezien heeft, zullen we nooit weten, want 
alle houten onderdelen zijn verbrand. Maar 
de ijzeren en bronzen vondsten kunnen ons 
toch veel vertellen, vooral over de wielen. Zo 
weten we bijvoorbeeld dat de banden met 
zo’n elf nagels per wiel aan de houten velg 
vastgespijkerd waren. We kunnen zelfs met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
zeggen dat de velg van één stuk gebogen 
hout gemaakt was.

In de jaren ’70 van de 20e eeuw is al een 
ander crematiegraf met voertuigresten in 
de buurt gevonden: in Nijmegen aan de 
Barbarossastraat. Deze twee voertuiggraven, 
samen met het eerder genoemde elitegraf 
van Overasselt, maakten, zo denken we nu, 
deel uit van een grotere culturele samenleving 
die in de Nederrijn- en Maasregio woonde. 
De vondst van het voertuiggraf van Heumen 
is een mooie gelegenheid gebleken om ook 
deze oudere vondsten in een context te 
kunnen plaatsen. 

Inmiddels zijn de vondsten van het voertuiggraf 
van Heumen opgenomen in de collectie van 
het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
van Gelderland en ze zullen te zijner tijd te zien 
zijn in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Door de hitte verwrongen bronzen naafring.

Zeer goed bewaard gebleven ijzeren aspin (luns). 

Diverse ijzeren en bronzen vondsten, oa twee 
bitten en delen van de ijzeren wielbanden.
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“MEN LAAT EEN KALFSKOP DEN GEHEELEN 
NACHT IN WATER UITTREKKEN”

DOOR GEORGE ARTS

Vorig jaar juni verscheen een oproep in 
deze Dorpskrant of er nog oude recepten 
of oude inmaakmethoden bekend zijn. 
Oud-Overasseltnaar George (Sjors) Arts, 
sinds 1980 woonachtig te Gennep, kreeg 
dit artikel onder ogen en bedacht dat hij 
wel iets dergelijks in zijn bezit heeft en 
sterker nog: Het handgeschreven recepten-
boek heeft ook nog Overasseltse roots! 
We laten hem hierbij aan het woord:

George:
Het verhaal begint eigenlijk bij mijn moe-
der. Mijn moeder komt uit Budel en is via 
een betrekking in Grave, eind jaren dertig 
van de vorige eeuw, in dienst gekomen bij 
de baron Van Hugenpoth tot Aerdt, sinds 
1935 burgemeester van de gemeente 
Overasselt. 

Nadat zij mijn vader (Ben Arts) heeft leren 
kennen, is zij vlak na de oorlog getrouwd 
en is dientengevolge uit dienst getreden. 

Er is echter altijd contact gebleven met 
de familie Van Hugenpoth. Dus toen begin 
jaren 70 van de vorige eeuw de familie Van 
Hugenpoth uit Overasselt vertrok, hebben 
zij aan mijn moeder gevraagd of enkele 
broers en ik, de tijd dat hun huis aan de 
Schoonenburgse weg leeg stond, hun huis 
wilden bewaken door daar te overnachten. 
Wat wij ook hebben gedaan. Verder ver-
zocht de barones of wij een bergje papie-
ren afval, dat nog in de garage achter was 
gebleven, naar de stort wilden brengen. 
Dus op enige dag ben ik toen, samen met 
mijn moeder, die een sleutel had, naar het  
huis van de baron gereden om de rommel 
in de garage op te ruimen. En daar tussen 
die afvalberg vond ik een handgeschreven 
receptenboek, waarvan de spelling deed 
vermoeden dat het al tientallen jaren oud 
moest zijn. 

Dit boek heb ik dus niet weggegooid maar 
gehouden. Het receptenboek valt enigszins 

Foto: Anneke (mijn moeder), Maria, Cecilia en Mientje
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uit elkaar en de geniete bladzijden zijn 
bevlekt en verkleurd, maar de recepten 
zijn goed te lezen en te volgen. Op onge-
veer 140 bladzijden kom je uiteenlopende 
gerechten tegen. Het boek heeft een vaste 
indeling zodat je de meeste recepten ge-
ordend terug kunt vinden. De recepten zijn 
door verschillende personen opgeschre-
ven. Navraag bij Sia Stuart-Dinnissen, die 
ook jaren bij de Van Hugenpoths in dienst 
is geweest leert dat de barones binnen 
haar kennisenkring kookrecepten uitwissel-
den. Ik heb het vermoeden dat de barones 
zelf hierin is begonnen, vanwege het feit 
dat de meeste beginrecepten in een keurig 
net handschrift zijn neergeschreven. Ook 
zijn er recepten in de Franse taal en een 
enkele in het Duits. Eén recept vermeldt 
dat het van de radioles is. Het zijn recep-
ten voor het bereiden van vlees, vis en 
groenten, het maken van soepen, drankjes, 
sauzen, brood, koekjes, marmelades, 
nougat, pudding, taartjes en nog veel meer. 

Ook staan er methodes in om te conserve-
ren met azijn of om groenten in te maken. 
Het is duidelijk dat er toen een beperktere 
keuze van kruiden en specerijen beschik-
baar was in vergelijking met nu. Vele 
recepten spreken tot de verbeelding, zoals: 
Mock-turtlesoep waarvan de eerste zin 
luidt: Men laat een kalfskop den geheelen 
nacht in water uittrekken ….  Verder kom 
je tegen: Palingsoep, Bohnencroquettes 
(Duits), Rolpens zonder pens, Kalfsherse-
nen, Vischschotel au gratin, Hazenpastei, 
Duivelssaus, Ingemaakte kweeën en nog 
veel meer. Ondanks mijn eigen voorne-
mens heb ik nooit iets rechtstreeks uit het 
receptenboek gekookt en weet dus ook niet 
hoe het smaakt. Maar voor de liefhebber...

Het receptenboek ligt momenteel in het 
boerenmuseum ‘Buurderij De Lage Hof’ en 
zal t.z.t. in een vitrine te zien zijn. Daarbij 
zal dan een papieren kopie aanwezig zijn 
voor belangstellenden. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Op 14, 15 en 16 maart mochten wij naar de 
stembus om een nieuwe gemeenteraad te 
kiezen. Verkiezingen worden gewoonlijk voor-
afgegaan door een verkiezingscampagne, met 
debatten tussen de lijsttrekkers. Een van deze 
debatavonden werd op 9 maart georganiseerd 
door DPO en de Dorpskrant in het Verenigings-
gebouw. 

Het was een redelijk goedbezochte bijeenkomst 
met gelukkig in het publiek niet alleen aanhan-
gers van de deelnemende partijen. Er hing een 
positieve sfeer. Na alle lockdowns van de afgelo-
pen twee jaar, voelde het voor veel mensen toch 
ook weer als een uitje om bij elkaar te komen.                                                                                                             
Voorzitter van de avond was Ben Peters, 
geboren en getogen in Overasselt en enige 
tijd wethouder in Grave. Vanuit zijn fauteuil 
hield hij de tijd in de gaten. De regie was in 
handen van de gelegenheidsburgemees-
ter van Overasselt, Nico Aaldering, daarbij 
geassisteerd door Nick Egtberts die met de 
microfoon de zaal rondging om de vragen 
van het publiek verstaanbaar te maken.                                                                                                            
Na een pitch van maximaal 3 minuten per 
partij, mocht elk van de 7 lijsttrekkers het 
standpunt van zijn/haar partij over een voor 
Overasselt relevant onderwerp presenteren. 
Zo werden woningbouw, verkeersveiligheid, 
duurzaamheid en energietransitie, ondersteu-
ning van het verenigingsleven, de OZB, hoe het 
vertrouwen in de politiek kan worden hersteld 
en het jeugd- en jongerenbeleid belicht. Zoals 
dat hoort in een debat mochten de politieke 
leiders op elkaar reageren en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Maar ook vanuit 
de zaal kwamen reacties, waarvan sommige 
met verrassend pragmatische oplossingen.                                                                            
Bij het afsluiten van de bijeenkomst merkte Nico 
Aaldering op dat hij tussen de diverse partijen 
weinig verschillen kon vaststellen. Het kan 
volgens hem dan ook niet moeilijk zijn voor de 

nieuwe gemeenteraad om met dezelfde eensge-
zindheid de komende 4 jaar aan de slag te gaan.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 staat onderaan deze pagina.

Wat betekent dit voor Overasselt?
Er komt tenminste één gemeenteraadslid uit 
Overasselt en dat is Brigitte Ebben. Als derde 
op de lijst van DGH kreeg zij 390 stemmen.

Het CDA had de focus verdeeld over 3 dames 
uit Overasselt op plaats 3, 4 en 5. Zij behaalden 
samen 295 stemmen, waarvan zowel Ria Derks 
met 177 als Desirée Verkaaik met 98 stemmen, 
de nummer 2 van de lijst (52 stemmen) met 
groot gemak voorbij zijn gegaan. Als slechts één 
van deze dames zo hoog op de kandidatenlijst 
had gestaan, dan zou deze zeer waarschijnlijk 
met voorkeurstemmen een raadszetel hebben 
bemachtigd. Overasselt zou dan niet één, maar 
twee eigen raadsleden hebben gekregen. 
Jammer dus.

Inmiddels heeft de formatie geleid tot een 
coalitie van DGH, VVD en PvdA. Gelukkig voor 
Overasselt wordt Vincent Arts een van de wet-
houders. Hij woont weliswaar in Heumen, maar 
is geboren en getogen in Overasselt. Hij heeft 
de afgelopen 4 jaar als raadslid laten zien dat hij 
veel aandacht heeft voor zijn geboortedorp. 



23

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 NIEUWS VOOR WANDELAARS
DOOR NICK EGTBERTS

Het Wandelroute-netwerk ‘Nijmegen Zuid’ -en 
dan specifiek de wandelpaden rond de Over-
asseltse Vennen- wordt al jaren beheerd door 
een werkgroep van ons eigen Dorpsplatform. 
Vrijwilligers van deze werkgroep controleren 
regelmatig of de routeaanduidingen nog 
kloppen en of de bebording in goede staat is. 
Ze repareren en maken schoon waar nodig 
en geven afwijkingen en opmerkingen door. 
Inmiddels is deze klus achter de rug en ligt 
bijna alles er weer ‘spic-en-span’ bij. Vooral 
het stuk tussen De Geitweg en de Boskant, 
tussen de nummers 57 en 59 heeft onze aan-
dacht gehad. Het wandelpad daar was korte 
tijd afgesloten en de bebording was niet meer 
helemaal in orde. Op dit moment is alleen het 
bord bij knooppunt 57 nog niet teruggeplaatst 
maar de fysieke afsluiting voor wandelaars 
is verwijderd en de verwachting is dat bord 
nummer 57 binnenkort teruggeplaatst zal 
worden. U kunt dus weer van beide kanten 
van het pad gebruikmaken. Hieronder ziet U 
een afbeelding van het betreffende stukje van 
de wandelroute.
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In Dorpskrant nr. 1 van deze jaargang 
kondigde ik al aan dat het netwerk van de 
AED’s in Overasselt in westelijke richting 
wordt uitgebreid. De AED-stichting heeft de 
gebroeders Theo en Arnold Derks bereid 
gevonden de AED die in hun PLUS-super-
markt aanwezig was, buiten te plaatsen, in 
een beveiligde kast van de AED-stichting. Dit 
heeft als voordeel dat deze nu dag en nacht 
beschikbaar is en niet alleen gedurende ope-
ningstijden van de supermarkt. Om de kast 
te beschermen tegen zon, wind en regen, 
heeft de firma Arts Constructie hiervoor een 
passend afdakje gemaakt.

Op woensdag 30 maart hebben Arnold en 
Theo Derks van PLUS Derks, samen met 
Frank Hilbrands van de AED-stichting, de 
AED geplaatst bij de uitgang van het parkeer-
terrein van de supermarkt. Hiermee is Over-
asselt binnen de bebouwde kom ‘hartveilig’.

Het allereerste wat je dan moet doen is 
112 bellen! 
Als je iemand aantreft die bewusteloos is en 
volgens jouw waarneming niet meer ademt, 
dan kan het gaan om een hartstilstand. Het 
eerste wat je dan moet doen is 112 bellen! 
De medewerker van de meldkamer stuurt 
dan direct een ambulance naar je toe. 
Tegelijkertijd ontvangen alle vrijwillige hulp-
verleners in de buurt een berichtje op hun 
telefoon. Sommige met de opdracht de AED 
op te halen (de code om de kast te openen 
staat in dat bericht). Anderen krijgen de 
instructie meteen naar het slachtoffer te gaan 
en met de reanimatie te beginnen. Als je zelf 
kunt reanimeren dan begin je direct na het 
bellen van 112. Hiermee wordt voorkomen 
dat kostbare minuten verloren gaan. Als er 
binnen 6 minuten wordt gestart met de reani-
matie vergroot dit de overlevingskans van het 
slachtoffer aanzienlijk en kan hersenschade 
worden voorkomen.

Kun je zelf niet reanimeren, dan krijg je bege-
leiding van de meldkamer, zodat je weet wat 
je moet doen. Binnen de bebouwde kom kun 
je er in elk geval op rekenen dat er binnen 

HOERA, EEN AED ERBIJ!
DOOR MIEKE DE GRAAFF

enkele minuten hulp komt. Zorg dus wel dat 
de deur open staat!

Wat doet een AED?
Een AED is een ingenieus apparaat. Eenmaal 
aangesloten op het lichaam meet het de toe-
stand van het slachtoffer. Op basis van deze 
informatie geeft de AED het slachtoffer een 
schok of krijgt de hulpverlener opdracht om 
door te gaan met reanimeren, dat wil zeggen: 
het geven van hartmassage en beademing. 
De AED is een handig hulpmiddel, maar om 
deze zinvol te kunnen gebruiken moet je 
ook zelf kunnen reanimeren. Eigenlijk zou 
iedereen dit al op de middelbare school moe-
ten leren. Dat zou heel wat levens kunnen 
redden. Bovendien is niets zo frustrerend als 
een slachtoffer met een hartstilstand aantref-
fen en er hulpeloos bij staan zonder dat je 
weet wat je moet doen. In Overasselt hebben 
de vrijwilligers van de AED-stichting al veel 
mensen na een hartstilstand een nieuwe 
toekomst gegeven. Het geeft veel voldoening 
als je het slachtoffer van destijds na jaren 
nog op straat tegenkomt.

Nieuwe kasten.
De AED’s van de AED-stichting hangen nu 
nog in beveiligde kasten die je alleen kunt 
openen als je de code kent. Nu deze kasten 
aan vernieuwing toe zijn heeft de stichting 
besloten kasten aan te schaffen die voor 
iedereen toegankelijk zijn. Kun je reanimeren, 
maar ben je niet als vrijwilliger aangesloten 
bij het netwerk, dan kun je toch gebruik 
maken van deze AED’s. De kasten worden 
geleidelijk vervangen. De kast bij PLUS 
Derks blijft voorlopig nog wel beveiligd.

Waar vind je de AED’s?
In het vorige nummer van de Dorpskrant heb 
ik alle AED’s in Overasselt aangegeven die 
bij ons bekend zijn. Heb jij ook een AED in 
huis of in jouw bedrijf, meld deze dan aan bij 
HartslagNu. Deze wordt dan opgenomen in 
het netwerk dat door de meldkamer wordt 
aangestuurd. Ook als deze AED niet 24/7 
beschikbaar is. Je kunt zelf aangeven tijdens 
welke uren de AED gebruikt kan worden. In 
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HOERA, EEN AED ERBIJ!
Overasselt, binnen het dorp, zijn 5 AED’s 
aanwezig in de openbare ruimte. Deze zijn 
allemaal dag en nacht beschikbaar. Op het 
kaartje kun je zien waar in Overasselt AED’s 
in de openbare ruimte hangen.

Leer ook reanimeren en redt levens.
Wil je ook leren reanimeren? Meld je dan aan 
bij www.aed-heumen.nl. Je kunt gratis een 
basiscursus volgen, mits je je ook aansluit bij 
het netwerk van vrijwillige hulpverleners. Elk 
jaar volg je dan een herhalingscursus om je 
vaardigheid te trainen. Op de website vind je 
bovendien veel informatie over de cursus en 
wat het betekent om hulpverlener te zijn.

Het motto van de stichting is: Elk hart moet 
blijven kloppen! Zo ziet de nieuwe kast er uit
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EEN WATERKRACHTCENTRALE OP STUW GRAVE?
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

‘ECH’ wil duurzame energie
In het eerste nummer van De Dorpskrant van dit 
jaar heeft u kunnen lezen dat Energiecoöperatie 
Heumen, ECH, bezig is een zonnepark te rea-
liseren binnen onze gemeente. Zoals vermeld 
wil ECH dus binnen onze gemeente energie op-
wekken uit de duurzame bronnen zon, wind en 
water.  De zon hebben we in het eerste nummer 
behandeld en nu is water aan de beurt. Men kan 
energie opwekken uit stromend water. Al meer 
dan duizend jaar geleden bouwde men al wa-
termolens in beken en riviertjes. Het stromende 
water brengt een schoepenrad in beweging, dat 
op zijn beurt een mechanisme aan kan drijven 
om bijvoorbeeld een zaag in beweging te zetten. 
De energie van het stromende water wordt op 
deze manier omgezet in arbeid. 
De kracht in het stromende water kan dus om-
gezet worden in beweging. Echter we hebben 
dan nog geen elektrische energie. We kennen 
allemaal de fietsdynamo. Door het plaatsen van 
een wieltje op de fietsband, wordt de dynamo 
aangedreven en gaat het fietslampje branden. 
Hoe sneller je fietst, hoe feller het lampje gaat 
branden. Maar hoe krijg je nu een dynamo aan 
het draaien met water?

Daarvoor wordt een turbine gebruikt. Een 
turbine is eigenlijk een waterrad. Door om 
de schoepen van zo’n rad een behuizing te 
bouwen, kan men zo efficiënt mogelijk energie 
uit de stroming van het water omzetten in een 
draaiende beweging. De turbine op zijn beurt 
drijft dan de dynamo aan en we kunnen elektri-
sche stroom opwekken.

Stuw Grave.
In de Maas tussen Nederasselt en Grave ligt het 
stuw- en sluizencomplex Grave. Dit bestaat uit 
een stuw met twee sluizen met daaroverheen de 
John S. Thompsonbrug. De Maas komt ons land 
binnen bij Eijsden in Limburg. Daar ligt de Maas 
op een hoogte van ongeveer 45 meter boven 
NAP. Bij Nederasselt voor de stuw ligt het water 
nog op een hoogte van 8 meter boven NAP. 
Om er voor te zorgen dat door deze hoogtever-
schillen het water niet te snel wegloopt, zodat 
de rivier bevaarbaar blijft, heeft men stuwen in 
de Maas gebouwd. Achter stuw Grave ligt het 
niveau van de rivier ongeveer 5 meter boven 
NAP.  Dit verschil in hoogte van 3 meter kan dus 
benut worden voor het opwekken van energie 
uit water.

De oudste van de twee sluizen wordt momen-
teel niet meer gebruikt, omdat deze niet meer 
geschikt is voor de grote moderne schepen die 
over de Maas varen.  Al het scheepsverkeer 
maakt momenteel gebruik van de nieuwe sluis.

De ECH heeft het idee opgevat om enkele wa-
terturbines te plaatsen in de niet meer gebruikte 
oude sluis, om op die manier duurzame energie 
op te wekken. Samen met Haskoning is hiervoor 
een ontwerp uitgewerkt, dat voorziet in enkele 
turbines. Voor zulke activiteiten kan men subsi-
die aanvragen vanuit de regeling ‘Stimulering 
Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 
(SDE++)’. Echter een voorwaarde voor die 
subsidie is dat men minimaal 15 jaar rendement 
uit het project moet kunnen halen.
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EEN WATERKRACHTCENTRALE OP STUW GRAVE?

Ook Oost NL, een ontwikkelingsmaatschappij 
die in opdracht van het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat en van de provincies 
Gelderland en Overijsel ondernemers stimuleert 
in duurzame innovaties, is betrokken bij dit ini-
tiatief. Rijkswaterstaat is bereid een vergunning 
af te geven voor dit project, echter niet langer 
dan tot 2028, omdat dan een renovatie van het 
complex op de planning staat. En daar wringt nu 
de schoen.

Een nieuwe stuw
Het Limburgse en Noord Brabantse/Gelderse 
deel van de Maas heeft zeven stuwen: Lith, 
Grave, Sambeek, Belfeld, Roermond, Linne en 
Borgharen. Die zijn allen al aardig op leeftijd, 
die van Grave is in 1929 in bedrijf genomen. De 
zeven stuwen staan dan ook aan de vooravond 
van een grootschalige opknapbeurt.  Het is de 
bedoeling dat stuw Grave volledig vervangen 
gaat worden. 

De plek waar de nieuwe stuw komt te liggen is 
nog niet bekend. Het kan zijn op dezelfde plek, 
maar zou ook wat verder naar voren of naar 
achteren kunnen komen te liggen. Ook wordt de 
huidige niet in gebruik zijnde oude sluis aange-
pakt. Het kan zijn dat deze wordt afgebroken en 
vervangen door een nieuwe sluis, ook zou het 
kunnen dat deze wordt gerenoveerd. Vanwege 
het toenemende vaarverkeer wil men beide 
sluizen benutten.

Uitdaging!
De uitdaging voor ECH wordt nu hoe de plan-
nen voor een waterkrachtcentrale meegenomen 
kunnen worden in de renovatieplannen van 
RWS. De betrokken wethouders van zowel de 
gemeente Grave als de gemeente Heumen heb-
ben toegezegd op bestuurlijk niveau invloed te 
willen uitoefenen om het mogelijk te maken over 
de hele breedte van de stuw turbines te kunnen 
plaatsen. 

Rijkswaterstaat is vanuit zijn rol als vergun-
ningverlener wettelijk verplicht om aanvragen 
voor vergunningen in behandeling te nemen. 
Ook heeft Rijkswaterstaat een privaatrechte-
lijke taak om, mits de primaire belangen het 
toestaan, derden op zijn areaal toe te laten. 

Rijkswaterstaat hanteert als uitgangspunt dat 
er géén eigendom wordt overgedragen en dat 
er géén zakelijke rechten worden gevestigd in 
eigen beheergebied. Op dit uitgangspunt wordt 
een uitzondering gemaakt voor zakelijke rechten 
met betrekking tot duurzame energieopwek-
kingsprojecten zoals windparken, zonnefarms 
en ook waterkrachtcentrales.

Politiek aan zet
Het is nu aan de politiek om het gesprek aan te 
gaan met Rijkswaterstaat om het voor elkaar te 
krijgen het initiatief voor het verwezenlijken van 
een waterkrachtcentrale op de stuw in Grave 
er door heen te krijgen, zodat dit meegenomen 
kan worden in het ontwerp van de nieuwe stuw.

In de komende nummers van deze dorpskrant 
komen we er op terug hoe men dit wil aanpakken.

Mededeling van de ECH

Energiecoöperatie Heumen gaat in mei/juni 
een Energiecafé organiseren. Tijdens dit 
café wordt er informatie gegeven over het 
verduurzamen van je eigen huis door Loket 
Duurzaam Wonen Plus. Een inwoner van 
Overasselt vertelt over zijn eigen ervarin-
gen met het verduurzamen van zijn huis. 
En ECH en GroenLeven vertellen over de 
laatste stand van zaken rondom Zonnepark 
Teersche Sluispolder. Hou het Gemeen-
tenieuws en de social mediakanalen van 
Energiecoöperatie Heumen in de gaten voor 
de precieze datum van deze avond. 
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VAN OVERASSELT NAAR SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME
DOOR ANKE HERMSEN

In ons vorige nummer hebt u kunnen lezen over 
wat ons bindt met Saint-Valéry-sur-Somme. 
En hoe Erik en Peter van de Menvereniging St. 
Waldrik dit weer onder onze aandacht hebben 
gebracht. Tijdens de paardenzegening in 2015, 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Menvereniging, is er in de ruïne van St. Walrick 
een steen ingemetseld afkomstig uit de kapelabdij 
van Saint-Valéry-sur-Somme, de plaats waar 
Sint Walrick gewoond heeft en begraven ligt. 
De vrijgekomen steen uit de Sint Walrickkapel 
is door Peter en Erik het afgelopen najaar naar 
Saint-Valéry-sur-Somme gebracht. Dit verhaal 
gaat over hun reis, de pelgrimstocht naar Saint-
Valéry-sur-Somme. En voor degene onder ons 
die al die plaatsnamen niet als waardevol zien: 
volg de reis eens op een routekaartje en leef je 
in deze pelgrims in. Door wind, kou en regen 
laten zij de verbinding tussen Overasselt en 
Saint-Valéry-sur-Somme opnieuw ontstaan.

De Reis
Op 6 september 2021 gaat de reis van start 
vanuit Elst. Erik reist vanaf Marieke van Nim-
wegen vooraf eerst naar Elst. Daar staat alles 
klaar en de reis is uitgestippeld. De reis gaat 
met 2 aanspanningen, een 2 span ezel/pony 
en een enkelspan ezel over wandelpaden en 
fietspaden richting Saint-Valéry-sur-Somme. Je 
kunt je voorstellen dat dat langzaam gaat, 4 km 
per uur door een landschap rijden over kleine 
wegen. In Winssen overnachtten Erik en Peter 
dan ook voor de eerste keer. Al op de tweede 
dag is er een reparatie aan een wagen nodig: 
er is een dissel afgebroken. Deze wordt ter 
plekke gerepareerd met behulp van iemand en 
de reis wordt vervolgd. Op dag 3 arriveren de 
heren in Overasselt, alwaar de overhandiging 
van de steen plaatsvindt die meegaat op reis 
en die uiteindelijk ingemetseld gaat worden in 
Saint-Valéry-sur-Somme. Er wordt een mooie 
toespraak gehouden door Ger van Galen 
(medeoprichter van de menvereniging, daarover 
later meer in deze dorpskrant). De reis gaat nu 
pas echt van start in het bezit van de steen waar 
alles om draait. Er volgt een lange rij overnach-
tingen en dagen waarin veel gereden wordt. 
Grave, Velp, Reek, Schaijk. Dagen waarop de 
zon en de temperatuur blijven stijgen. Op dag 6 

zakt de temperatuur naar 20 graden en regent 
het. Maar wat een pech. De dissel blijkt niet 
sterk genoeg. Gelukkig komen er mensen op de 
koffie. De man neemt de dissel mee naar huis 
en monteert er stalen strips langs, waarna die 
weer op de wagen gemonteerd kan worden. 
Boxtel, Oisterwijk, Oirschot, Haghorst, Diessen 
en Esbeek, vooral regenachtige, bewolkte 
dagen. 

België
Op de 11e dag bereiken Erik en Peter de grens, 
Ravels. De Belgische grens waar de pony’s en 
de ezel extra hoefschoentjes om gebonden 
krijgen, om de hoeven te beschermen. Ze 
vervolgen de reis deels over de grens, waardoor 
ze nog even in Baarle-Nassau komen. En over-
nachten dan in Merksplas. De dieren kunnen 
goed uitrusten alvorens de weg vervolgd wordt 
naar Beerse, Welcherzande, Herentals en 
Morkhoven. In Noorderwijk, dag 14 zondag 19 
september, rustdag en wasdag. De overnachting 
vindt plaats op een camping, gemakkelijk, met 
wasmachine en droger. Dag 15 wordt er over-
nacht in Rotselaar, de camping Rock-Werchter, 
maar geen festival dit jaar dus ruimte genoeg 
om te overnachten.  Haacht, Boortmeerbeek, 
Zemst, Brussel, waar ze in de file komen te 
staan voor een ophaalbrug. Grimbergen, dag 
17 om te overnachten, alwaar de buurman 
en wethouder water voor de ezels en een 
Grimberger biertje voor de voermannen komt 
brengen. Asse, Walfergem. Het zijn plots echte 
wandelpaden. Bij het volgen van de wegen via 
google maps moet er soms omgekeerd worden, 
teruggereden om de route weer op te pikken. 
Dat is nog een heel gedoe met twee wagens. 
Veel bewolking en de temperatuur blijft dalen.  
Lennik, Gooik, Ninove, Galmaarden, Moerbe-
ke, Bever. Het weer zit niet mee, veel regen, 
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tegenwind en alles kletsnat. Maar de vriendelijke 
mensen die ze onderweg tegenkomen, waar 
ze in het veld mogen staan, zorgen voor veel 
warmte. Soignies, Brugelette, ATH, Chièvres, 
Stambruges, Blaton, Tournai. 

Frankrijk
De Franse grens duikt als een verrassing op. Het 
is inmiddels 1 oktober en het is 17 graden koel. 
Bruille Saint-Amand, Nivelle, Lecelles, Hasnon, 
Warlaing. Op dag 28 wordt hier overnacht. De 
was wordt gedaan, in de bekende emmer, maar 
drogen met dit weer? De tent begint te lekken, 
‘s morgens vol met dauw, ‘s avonds kan hij niet 
echt drogen, koud en donker. Dag 29. Masny, 
Erchin, Dury. De temperatuur is inmiddels naar 
15 graden gedaald. Eterpigny, Remy, Haucourt, 
Dury. De dieren zijn zo nat geworden en hebben 
er zo hard aan moeten trekken dat ze wel een 
rustdag hebben verdiend. 13 graden. Dag 31. 
Hendecourt les Cagnicourt, Croisilles, Moy-
enville, Ayette, Douchy Les Ayette, Bucquoy, 
Gommecourt, Foncquevillers, Souastre. Onder-
weg zoeken Erik en Peter steeds weer naar een 
plek om te overnachten. Een beetje spannend 
blijft het dus wel. Inmiddels 9 oktober en dag 
34. Pas en Artois, Famechon, Orville, Authieulle, 
Doullens, Gezaincourt, Fienvillers, Bernaville, 
Gramont, Coulonvillers, Oneux en Saint Riquier. 
Dag 37. Saint Riquier, Neufmoulin, Drucat, 
Port-le-Grand, Saigneville, Boismoint, nog 8,5 
km te gaan naar Saint-Valéry-sur-Somme. En 
dan op 14 oktober, dag 39, rijden Peter en Erik 
Saint-Valéry-sur-Somme binnen, het verste punt 
van de reis, Chapelle des Marins. 

Saint-Valéry-sur-Somme 
De heren verblijven daar op camping Le Walric 
op 900 meter van de kapel. Voor de Fransen is 
deze gebeurtenis een die met groots onthaal 
gevierd wordt. Een ontvangst op het stadhuis, 
een rondleiding door de burgemeester en een 
gids, als afsluiting een feestelijk diner. Niets 
is genoeg. Op zondag 16 oktober 2021 is na 
een korte ceremonie de Overasseltse steen 
ingemetseld door Patrick Cambray, de man die 
de hele historie van Sint Walrick heeft bestu-
deerd en verzameld. De steen uit Overasselt 
die in 2015 is vervangen door de steen van 
Saint-Valéry-sur-Somme is nu in het restant van 
de zijkapel in de ruïne van het Benedictijnen-
klooster in Frankrijk geplaatst. Hierbij waren de 

Franse genodigden, 4 bestuursleden van de 
menvereniging en familieleden uit Nederland 
getuige. 

Dank
Erik en Peter, de pelgrims, hebben een on-
vergetelijke tocht gemaakt met elke nacht een 
goede plek om te overnachten, ze hebben geen 
ongelukken gemaakt en ze zijn veel vriendelijke 
mensen tegengekomen. De terugweg hebben 
de dieren niet meer hoeven maken, ze zijn 
samen met de wagens opgehaald. Wat een 
geweldige reis hebben deze twee mannen 
ondernomen! Peter en Erik, dank voor deze her-
nieuwde kennismaking met de geschiedenis van 
Overasselt. En waarom ik ervoor gekozen heb 
om zoveel mogelijk plaatsen te noemen waar 
de pelgrims zijn geweest? En dat zijn er wel 
meer dan 90! Op deze hele reis is er een stukje 
van onze geschiedenis, van ons Overasselt, 
meegegaan. Vastgelegd en achtergebleven. 
Hoe kun je dat anders eren dan te benoemen? 
Misschien dat er fervente wandelaars onder 
ons zijn die deze route willen nalopen?  Dan 
zetten we een nieuwe pelgrimstocht op de 
kaart. Ik had dit verslag nooit kunnen maken 
zonder de prachtige verslaglegging van Peter. 
Een geweldig document. Ter info: Santiago, de 
pony, vertegenwoordigde de paarden van de 
menvereniging en de ezels als lastdier. 
Over de menvereniging leest u in het volgende 
stuk van Mieke de Graaff meer. 

De route Overasselt - St. Valery

De steen 
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RIJHAL SINT WALDRIK
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Dikwijls fiets ik langs de rijhal Sint Waldrik en zie 
daar de paardentrailers staan. Waarom ik nooit 
binnen ben gaan kijken weet ik niet. Mogelijk een 
gebrek aan nieuwsgierigheid. Deze werd echter 
wel gewekt door het stuk van Anke Hermsen in 
de Dorpskrant van januari. Het ging over twee 
leden van de menvereniging die vanuit Overas-
selt met twee aanspanningen naar St. Valéry-sur-
Somme en terug zijn gereden.

Historie
Nu ken ik toevallig twee leden van de menver-
eniging, Hanna en Ger van Galen, die al zo’n 50 
jaar betrokken zijn bij de ruitersport in Overasselt 
en alle ins en outs kennen van de rijhal. Hanna is 
bestuurslid van Menvereniging St. Waldrick en 
Ger was jarenlang secretaris in het bestuur van 
Stichting Beheer Rijhal St. Waldrik. Ik vroeg of ik 
bij hen terecht kon voor informatie. Daarop werd 
ik door Hanna en Ger uitgenodigd om mij, onder 
het genot van een kopje koffie, de geschiedenis 
van de rijhal te laten vertellen. Dat laatste was 
althans mijn idee. Maar voordat er ook maar iets 
over de rijhal mocht worden gezegd, nam Hanna 
mij eerst mee terug in de tijd, naar het ontstaan 
van de ruitersport in Overasselt. Zij raadde mij 
aan ook contact op te nemen met Marietje Jile-
sen-Lucassen om het beeld compleet te maken. 
Ook van Marietje kreeg ik historische informatie.

Boerenpaarden
In 1945 werd Rijvereniging Sint Waldrik opgericht 
op initiatief van Antoon Duighuisen die aan de 
Vogelzang woonde. Er was in die tijd nog geen 
vast terrein beschikbaar. Er werd gereden in een 
weiland, op paarden die doordeweeks op het 
land werden gebruikt. Boerenpaarden dus. Men 
reed ‘afdelingsdressuur’ in achttallen. Een vorm 
van dressuur, waarbij acht ruiters gezamenlijk 
een figuur moeten rijden.

Vrouwen moesten dispensatie aanvragen
Toen na verloop van tijd de animo voor het 
paardrijden flink was afgenomen, werd in 1958 
de rijvereniging nieuw leven ingeblazen door 
Fons Jilesen, Harrie Derks en Gerrit Schiks. Het 
tijdperk van het rijden op de boerenpaarden was 
voorgoed voorbij. De luxe paarden deden hun 
intrede. Omdat uniformen te duur waren reden 

de jongens bij concoursen en officiële gelegen-
heden in oude politie-uniformen. Die leken het 
meest op een ruiter outfit. Het duurde niet lang 
of er kwamen ook vrouwelijke leden. Een viertal 
dames wilde ook wel afdelingsdressuur gaan 
rijden, maar wedstrijd rijden was voor vrouwen in 
deze katholieke omgeving niet vanzelfsprekend. 
De dames, Marietje Jilesen, Jo van de Groes, 
Ietje Schlicher en Berta van de Ligt, moesten 
hiervoor speciaal dispensatie aanvragen bij het 
bisdom. Gelukkig deed bisschop Beckers hier 
niet moeilijk over. Met een speciaal voor hen 
gemaakte tenue kon het viertal van start. Enkele 
jaren later richtte Felix de Wan Ponyclub Sint 
Walrick op, op een terrein in de buurt van zijn 
woning aan de Hamelbergstraat. Deze ponyclub, 
kortweg PC genoemd, was begin jaren zeventig 
al een levendige vereniging die met 2 achttallen 
deelnam aan wedstrijden in de regio.

Binnen trainen
Geleidelijk groeide de behoefte om ook een 
binnen-locatie te hebben, zodat ook bij slecht 
weer kon worden getraind. Hiertoe werd een 
Stichting opgericht waarin twee leden van de 
rijvereniging zitting namen, twee van de PC 
en één die van beide verenigingen lid was. 
Zo zouden de belangen van beide verenigin-
gen het best tot hun recht komen. Maar voor 
het realiseren van een binnen-accommodatie 
was nog een lange aanloop nodig. De vereni-
gingen kregen geen financiële ondersteuning 
van de gemeente. Om de kosten te dekken 
werden er aandelen uitgegeven en om de 
kosten zo laag mogelijk te houden werd de  
bouw voor een belangrijk deel door zelfwerk-
zaamheid gerealiseerd. Een hele klus, maar 
wel een die de saamhorigheid onder de leden 
flink bevorderde. Toen de Rijhal Sint Waldrik 
aan de Zilverbergweg in 1980 plechtig werd 
geopend, ontving de rijvereniging uit handen 
van de familie Verburg een vaandel dat op 
concoursen, in parade of bij escorte-rijden nog 
altijd aan het publiek wordt getoond. In die tijd 
telde de rijvereniging ca. 20 leden en de PC 
40. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de 
rijvereniging in 1985 werd, net als in 1945 en 
door de ruiters van destijds, de afdelingsdres-
suur gereden, maar nu op luxe rijpaarden.
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Drie verenigingen
In 1990 werd op initiatief van Bram Schou-
ten en Fons Jilesen de menvereniging op-
gericht. Deze kreeg de naam Sint Waldrick. 
Misschien denk je dat ik hier en daar de 
naam verkeerd schrijf, maar het was een 
bewuste keuze van de drie verenigingen 
om de naam elk een andere schrijfwijze 
mee te geven. De rijvereniging heette Sint 
Waldrik, net als de rijhal. De ponyclub heet 
Sint Walrick en de menvereniging heet 
Sint Waldrick. Bij de statutenwijziging in 
2010 werd de naam van de rijvereniging 
gewijzigd in Sint Walrick, gelijk aan die van 
de ponyclub. Omdat ook de menvereniging 
traint in de rijhal, moesten zij vertegenwoor-
digd worden in het stichtingsbestuur. Het 
vijftallige bestuur kwam nu op twee leden 
van de rijvereniging, twee van de PC en één 
van de menvereniging.

Tweede rijhal
De ponyclub was intussen zo gegroeid dat zij 
meer ruimte nodig hadden om al hun pupillen 
les te kunnen geven. Daarom werd in 1995 
een tweede rijhal gebouwd. Deze kwam aan 
de andere kant van de kantine, waardoor 
je van daaruit zicht heb op beide hallen. 
Aanvankelijk waren er ook nog twee buiten-
bakken. Toen deze in 2000 moesten worden 
gesaneerd – zij waren gevuld met afvalkorrels 
van elektriciteitskabels – werden deze allebei 
opgeofferd voor een ruime parkeerplaats. 
Ook dit was nodig omdat de paardentrailers 
veel ruimte innemen. Veel ruiters komen van 
buiten Overasselt en er worden ook veel 
concoursen georganiseerd.

Exploitatie rijhal
Omdat de rijhal, noch haar gebruikers, enige 
subsidie van de gemeente ontvangen, is het niet 
gemakkelijk voldoende inkomsten te werven voor 
het onderhoud van zo’n grote accommodatie. 
Met zelfwerkzaamheid alleen kom je er dan niet. 
Daarom wordt de hal nu vier keer per jaar ge-
bruikt voor een rommelmarkt. Elke vereniging en 
de stichting mogen er één per jaar organiseren, 
maar de opbrengst gaat naar de stichting. Deze 
wil nu graag investeren in zonnepanelen, waar-
door de exploitatie van beide hallen voordeliger 
wordt.

Te zien
Maatschappelijk laten de ruiterverenigingen 
zich ook zien. Bij uitvaarten van personen die 
verbonden zijn aan de ruitersport, of die een spe-
ciale wens hiervoor hebben, wordt de rouwstoet 
begeleid door ruiters. Maar ook bruiloften worden 
op verzoek in escorte begeleid. Ook bij de intocht 
van Sinterklaas zijn de verenigingen betrokken. 
Al is het maar voor het leveren en begeleiden 
van het paard voor de Sint. Legendarisch waren 
ook de keren dat de ruiters uit Overasselt in 
wedstrijdtenue, in de Goffert voor de vlaggendra-
gers uit reden tijdens de Vlaggenparade van de 
Vierdaagse. En bij haar 15-jarig bestaan heeft de 
menvereniging in de rijhal een feestelijk evene-
ment georganiseerd voor gehandicapten hier uit 
het dorp.

De 3 verenigingen samen hebben ca. 80 leden, 
waarvan ong. 30 wedstrijdruiters/amazones/men-
ners. Als ik langs de rijhal kom zie ik bijna elke 
dag paardentrailers staan. Er is heel veel activiteit. 
Ik ga er nu zeker vaker een kijkje nemen.
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VIJF GENERATIES OP BOERDERIJ DE VOGELZANGVIJF GENERATIES OP BOERDERIJ DE VOGELZANG
DOOR FONS GERRITSDOOR FONS GERRITS

Overasselt kent vele tot de verbeelding spreken-
de straatnamen zoals Duisterstraatje en Swip-
perdonksestraat maar de liederlijkste is toch wel 
‘De Vogelzang’. Je denkt meteen aan een bosrijk 
gebied waarin de gevederde vrienden ons op 
een nimmer eindigend fluitconcert trakteren. De 
boerderij op nummer 8 wordt al vijf generaties 
lang door de familie Gerrits gerund. Het is daar-
mee nog lang niet het oudste familiebedrijf van 
Nederland, dat is Knaapen uit Son, maar wel oud 
genoeg voor de dorpskrant om deze geschiede-
nis eens uitgebreid en in twee delen op papier te 
zetten. Voor u ligt deel 1, in de volgende dorps-
krant zal deel 2 te vinden zijn.

Erg fantasierijk waren de namen van de familie 
Gerrits niet, bijna allemaal heten ze Herman. Ik 
zal ze aanduiden met Romeinse cijfers anders 
houden we het niet meer uit elkaar. In 2020 werd 
de Herman-gewoonte overigens doorbroken 
want toen namen de gebroeders Niek en Wiebe 
de boerderij over.

Mijn vader is op deze boerderij in 1909 geboren 
als oudste zoon van Herman II. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat ik persoonlijk ook geïn-
teresseerd ben in de geschiedenis van deze 
boerderij. Als kind heb ik vele voetstappen gezet 
bij de altijd vrolijke neven en nichten van ‘ome 
Maan’.

We weten niet precies wanneer Herman I van-
uit Heumen naar Overasselt is getrokken maar 
volgens de familieverhalen zou Herman II 5 jaar 
zijn geweest toen Herman I met zijn vrouw Petro-
nella van Rens de boerderij op ‘den Vogelenzang’ 
kocht. Helaas is de koopakte daarvan niet terug 
gevonden.

De Vogelzang was toen een bosrijk gebied zoals 
op de kaart van 1868 is te zien. Het is nauwelijks 
voor te stellen dat de nu zo drukke Valkstraat 
niet meer was dan een bospad dat in die tijd ‘d’n 
Allee’ werd genoemd.  De eerste auto zou pas in 
1896  in Nederland rijden, en dat was niet op de 
Vogelzang maar ergens in Den Haag (een Benz 
victoria van 4000 gulden).

Vermoedelijk betrok Herman I de boerderij op 
de Vogelzang op of rond 1881 en was ongeveer 
3 hectare groot. Moet u zich het leven in die tijd 
voorstellen, het jaar waarin Nijmegen aangeslo-
ten werd op de Brabantspoorlijn, zodat per spoor 
Tilburg bereikt kon worden. De eerste telefoons 
werden aangesloten, wel 49 stuks, in Amsterdam. 
Vincent van Goch woonde nog bij zijn ouders, 
Edison krijgt octrooi op de gloeilamp en in Over-
asselt worden plannen gemaakt voor de bouw 
van een enorme kerk met wel twee torens. Her-
man Gerrits koopt in de Vogelzang een boerderij.  
Zijn zes kinderen waren toen al geboren. Herman 
II ging toen nog naar de eenklassige basisschool 
die gesitueerd was tegenover de hervormde 
kerk. Niet veel later zou hij met de school verhui-
zen naar een nieuw gebouw aan de Kasteelse-
straat, tegenwoordig de oude school genoemd. 
Volgens meester Arts was Herman een vlugge 
leerling. Na de basisschool ging Herman II thuis 
aan het werk.

Zijn oudere broer Piet vertrekt in 1896 naar Cuijk, 
en Toon zou niet veel later naar Venlo verhui-
zen om later weer terug te komen op Worsum. 
Toon Gerrits (vader van Sjang) was trouwens als 
stukadoor betrokken bij de bouw van de Overas-
seltse kerk die in 1891 in gebruik werd genomen. 
Jan ging naar de Sleeburg en Hend naar Mook. 
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Herman II leerde het vak van klompenmaker en 
zette samen met de twee overgebleven broers 
Jan en Hend een driemansbedrijf op dat de win-
kels tot in de verre omtrek van klompen voorzag. 
Toen Hend in 1906 trouwde en naar de Molen-
hoek vertrok en Jan op 36-jarige leeftijd voor 
zichzelf begon en naar de Sleeburg verhuisde 
stond Herman II voor de keuze, boer of klompen-
maker. Hij koos voor het vak van boer, hoewel 
hij soms een uitzondering maakte en zo nu en 
dan een paar klompen aan de schippers op de 
Maas verkocht. Herman II huwde in 1907 Wilhel-
mina Peters uit Malden en trok in bij zijn ouders.  
Het moet dat jaar erg feestelijk geweest zijn, er 
trouwde 4 kinderen vlak achter elkaar. Johanna 
woonde nog thuis tot het einde van het jaar als ze 
op 43-jarige leeftijd, als derde vrouw, met Driek 
Klabbers (van de winkel) trouwt.

De industrialisatie bereikt ondertussen ook de 
veeteelt. Vele coöperatieve melkbedrijven wor-
den gestart. De voornaamste aanleiding voor 
de bouw van al deze fabrieken waren de abomi-
nabele hygiënische omstandigheden die rond 
1900 heersten en die allerlei ziektes veroorzaak-
ten. In Overasselt was het in 1906 zover. Op de 
Schoonenburg wordt melkfabriek ‘De Eendracht’ 
opgericht onder leiding van de toenmalige direc-
teur de heer J. Kuppenveld. Herman II bracht de 
melk er heen met de hondenkar.
Nel, Grad, Dien, Maan en Toon werden in rap 
tempo achter elkaar geboren. Niemand kon 
vermoeden dat binnen enkele jaren de eerste 
wereldoorlog zou uitbreken.

Maar dan slaat het noodlot toe. De wereld is in de 
grote oorlog verwikkeld waarbij miljoenen do-
den vallen. Mijn vader vertelde me eens dat het 
water van de Maas het bulderen van de kanon-
nen vanuit Luik meedroeg en goed was waar 
te nemen in zijn kinderbed op de Vogelzang. 

Met die achtergrond sterft Herman I in 1915 op 
83-jarige leeftijd. Petronella is dan 82 en nog een 
kranige vrouw. Ze besluit nog hetzelfde jaar om 
de boerderij over te dragen aan haar jongste 
zoon, Herman II.  Zoals gezegd, er was altijd wat 
te doen op de Vogelzang en nog datzelfde jaar zal 
Tien geboren worden. De Spaanse griep tiert door 
Europa en eist meer doden dan de eerste wereld 
oorlog. Ook Herman II krijgt de Spaanse griep. De 
omgeving had hem zelfs al dood verklaard. (Wat 
een vergissing, Herman II zou 97 jaar oud wor-
den!). Het duurt even voor mijn grootvader weer 
op krachten is want pas na de vrede van Versailles 
keert blijkbaar de liefde ook weer terug op de Vo-
gelzang en wordt Door geboren. Door Gerrits, van 
wie er al enkele verhalen over de watersnoodramp 
in de Dorpskrant verschenen, is 11 maart jl. overle-
den als laatste van dit gezin. Tante Door werd bijna 
104 jaar. Na de geboorte van Door volgde Anna 
en Wim in de jaren daarop.

Het moet erg leuk geweest zijn op de Vogel-
zang met tien kinderen. Een boerderij verderop 
woonde de familie Duighuisen en de kinderen 
kwamen veel en vaak bij elkaar over de vloer. 
Op de foto staan vele van hen. Duidelijk is te zien 
dat de boerderij nog niet verbouwd is. Later zijn 
de muren met wel 60 cm verhoogd en kreeg de 
boerderij zijn huidige vorm. De rust die op de 
Vogelzang en de rest van de wereld heerst zal tot 
de crisisjaren 1933 duren.

In het volgende deel zal ik daar de draad weer 
oppakken voor het tweede deel van de geschie-
denis van De Vogelzang. 
Herman I Gerrits v Rens (1881)
Herman II Gerrits- Peters (1915)
Herman (Maan) Gerrits – Gerrits (1947)
Herman IV Gerrits – Peters en Paul Gerrits – Kou-
wenberg (1977)
Niek en Wiebe Gerrits (2020)
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GFTDAAR 

WE MEE!WINNEN

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

Gft, daar winnen we compost mee! 

Elk jaar halen we zo’n 40 miljoen kilo  
etensresten, groente-, fruit- en tuinafval 
(gft-afval) in de regio op. 

Alleen goed gescheiden gft-afval kunnen 
we gebruiken als grondstof voor nieuwe 
producten. Daarmee winnen we compost 
en groen gas. 

Het is dus belangrijk dat je geen ander  
afval bij het gft-afval doet. Dan is alle 
moeite voor niets. En dat is zonde! 

Bedankt voor het goed scheiden van jouw 
gft-afval! Daar geven we je graag iets voor 
terug. Als je vanaf 28 maart afval naar de 
milieustraat brengt, kan je maximaal  
2 zakken compost gratis meenemen.  
Op = op. 

Wat boffen we toch in ons dorp met het echt-
paar Romeijn!! Wat je noemt een muziekstelletje: 
beiden aan het conservatorium afgestudeerd en 
bevlogen musici. Zij vormen eigenlijk de Over-
asseltse muziekschool, geven les aan volwasse-
nen en kinderen en runnen dus ook nog eens 
‘Mooi Van Hout’ een geweldig klarinet-ensemble. 
Zondagmiddag 3 april was dit ensemble in volle 
glorie te horen in de Buurderij. Volle zaal! Mooi 
programma met zowel klassiek als moderner 
repertoire. Ik geloof dat ik 18 klarinettisten tel-

de! Volwassenen en kinderen samen wisten het 
publiek echt te boeien en dirigent Wim Romeijn 
zorgde voor de nodige achtergrondverhalen die 
op zich al de moeite waard waren. De zondag-
middag werd ook nog op een bijzondere manier 
afgesloten: na het concert in de Buurderij togen 
de klarinettisten naar het Buitencentrum in de 
Overasseltse Vennen en hebben daar gespeeld 
voor de Oekraïense vluchtelingen om hen een 
hart onder de riem te steken.

MOOI VAN HOUTMOOI VAN HOUT
DOOR WIM COUSIJNDOOR WIM COUSIJN
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GFTDAAR 

WE MEE!WINNEN

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

Gft, daar winnen we compost mee! 

Elk jaar halen we zo’n 40 miljoen kilo  
etensresten, groente-, fruit- en tuinafval 
(gft-afval) in de regio op. 

Alleen goed gescheiden gft-afval kunnen 
we gebruiken als grondstof voor nieuwe 
producten. Daarmee winnen we compost 
en groen gas. 

Het is dus belangrijk dat je geen ander  
afval bij het gft-afval doet. Dan is alle 
moeite voor niets. En dat is zonde! 

Bedankt voor het goed scheiden van jouw 
gft-afval! Daar geven we je graag iets voor 
terug. Als je vanaf 28 maart afval naar de 
milieustraat brengt, kan je maximaal  
2 zakken compost gratis meenemen.  
Op = op. 

Aan de Tempelstraat op nummer 4 heeft 
beeldend kunstenaar Peet Knook een galerie 
en kunstuitleen aan huis. Daar exposeert ze 
haar eigen schilderijen en tekeningen en werk 
van andere professionele kunstenaars. In de 
maanden mei tot en met oktober is de galerie 
elke zondagmiddag geopend. 

Twaalf jaar geleden begon Peet haar galerie 
in het achterhuis van de voormalige boerderij, 
de ruimte werd er speciaal voor verbouwd en 
kreeg een mooie gietvloer en lichte wanden. 
Peet vindt het ideaal om alles onder één dak 
te hebben. Op de bovenverdieping heeft ze 
haar atelier, waar ze iedere dag aan het werk 
is. Beneden in het voorhuis is het woonverblijf 
en ook daar staat alles in het teken van de 
beeldende kunst, de grote passie in het leven 
van Peet, naast klassieke muziek. 

Eigen handschrift
Peet Knook studeerde van 1981 tot 1986 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten 
in Arnhem. De vijfjarige opleiding bestreek 
alle disciplines en Peet koos uiteindelijk voor 
tweedimensionale autonome kunst: schilde-
ren, tekenen en grafiek. Deze richting paste 
het beste bij haar. Goede docenten hielpen 
haar op weg om een eigen handschrift te 
ontwikkelen. Peet omschrijft haar werk als 
‘abstract’ en met het  ‘landschappelijke’ als 
uitgangspunt. Het zijn beelden die uit haar 
fantasie voortkomen. Een ander onderwerp 

LAAT JE VERRASSEN BIJ GALERIE PEET KNOOK  
ADVERTORIAL

in haar werk is de menselijke figuur. Met me-
dekunstenaars kwam Peet veertig jaar weke-
lijks bijeen om naar naaktmodel te tekenen 
en schilderen. 

Expositie met Frank Biemans
Na de kunstacademie had Peet Knook solo- 
en groepstentoonstellingen door het hele 
land. Aanleiding voor het starten van de 
galerie in 2010 was dat ze op een gegeven 
moment genoeg had van het gesleep met 
grote schilderijen. De galerie biedt sindsdien 
de mogelijkheid om haar eigen werk te tonen 
en tegelijk collega-kunstenaars een podium 
bieden, zodat werk verkocht of uitgeleend kan 
worden. Dit jaar exposeert Peet Knook samen 
met de Nijmeegse glaskunstenaar Frank Bie-
mans. Biemans maakt vrijstaande objecten en 
reliëfs met de ‘fusetechniek’, waarbij stukken 
vlakglas, vaak in combinatie met glaspoeder 
en -granulaat, met elkaar worden versmolten. 
Spannend om te zien is hoe het veranderende 
licht door de transparante objecten valt. De 
kleuren van Biemans glasobjecten passen 
heel goed bij de veelkleurige schilderijen van 
Peet Knook. De tentoonstelling loopt van 1 
mei tot 30 september.

Kom langs en laat je verrassen bij galerie en 
kunstuitleen Peet Knook! De galerie is geo-
pend op zondagmiddag van 12.00 tot 18.00 
uur en op afspraak (tel. 024-6222291) Meer 
informatie: www.peetknook.nl

Galerie binnen Galerie buiten
Abstracte Compositie- 

techniek: glasfusing
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OVERASSELT VOOR OEKRAÏNE
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Sinds de inval van het Russische leger in Oekraï-
ne op 24 februari, zien wij dagelijks de verschrik-
kelijke beelden van de oorlog in Oekraïne in het 
Journaal voorbij komen. Miljoenen inwoners van 
dit zwaar getroffen land zijn op de vlucht gesla-
gen en zijn, na de eerste opvang in buurlanden 
als Polen en Moldavië, steeds verder Europa 
ingetrokken. Ook Nederland heeft een grote toe-
stroom aan vluchtelingen op te vangen. Zijn wij 
daarop voorbereid? 

Stacaravans
In de nazit van de verkiezingsavond in het Vereni-
gingsgebouw op 9 maart, vertellen Bart Nijs en 
Frans Wijnakker over hun plannen om afgeschre-
ven stacaravans vanuit Alverna naar Overasselt 
te halen, deze op te knappen en vervolgens 
beschikbaar te stellen aan vluchtelingen uit Oe-
kraïne. Een typisch Overasselts initiatief: iemand 
komt op een idee, deelt dit met anderen en bin-
nen de kortste keren ontstaat er actie. Geweldig!
Ik maak een afspraak met Bart Nijs en Ellen 
Doomernik om meer informatie te krijgen. Een 
groep technische mensen heeft de camping in 
Alverna bezocht en beoordeeld welke stacara-
vans nog bruikbaar zijn en wat er nodig is om 
deze op te lappen. Zij zijn bereid de caravans die 
nog bruikbaar zijn, maximaal 10 stuks, hier naar-
toe te halen. Particulieren hebben stukken grond 
aangeboden waar de wagens kunnen staan. 
Tegelijkertijd is een andere groep inwoners 
begonnen met de inzameling van spullen en 
diensten die nodig zijn voor de opvang. Ook 
bieden mensen zich aan voor begeleiding, zodra 
de eerste bewoners van de caravans hier geac-
climatiseerd zijn. Zij willen hen wegwijs maken in 
de omgeving en hen betrekken bij de dorpsactivi-
teiten. Overasselt gonst van welwillendheid. Voor 
het plaatsen van de stacaravans is echter wel een 
vergunning van de gemeente nodig. Dit is mon-
deling bij het gemeentebestuur aangekaart. Maar 
deze werkt nog niet echt mee.

Prioriteit van de gemeente
De Veiligheidsregio Gelderland Zuid heeft in-
middels een dringend beroep gedaan op de 
gemeente Heumen om een groot aantal vluchte-
lingen tijdelijk te huisvesten. Daarvoor zijn twee 
locaties in beeld: Het Buitencentrum Sint Walrick 

in Overasselt, waar ongeveer 180 personen kun-
nen worden ondergebracht, en de oude school 
Vuurvogel ll in Malden met een capaciteit van 
ca. 40 plaatsen. Alle aandacht bij de gemeente 
gaat uit naar deze opdracht. Het heeft toppriori-
teit. Hierdoor wordt het initiatief om stacaravans 
in Overasselt te plaatsen naar de achtergrond 
geschoven. Dat is vooral jammer omdat het 
gemeentebestuur nu echt kan laten zien dat zij 
met burgers wil samenwerken. De opvang in het 
Buitencentrum is weliswaar grootschalig, maar 
bedoeld voor 6 maanden, terwijl de caravans 
ook langer kunnen blijven mocht dat nodig zijn. 
Voor gezinnen die het moeilijk vinden met zoveel 
lotgenoten dicht bij elkaar te zitten, kunnen die 
stacaravans een goede uitkomst bieden. Beide 
zijn dus belangrijk.

Het Buitencentrum.
Het Buitencentrum Sint Walrick is zich, na twee 
coronajaren, volop aan het voorbereiden op het 
zomerseizoen, als de burgemeester van Heumen 
en de voorzitter van de Veiligheidsregio aanklop-
pen bij de directie met het verzoek hun accom-
modatie voor een half jaar  beschikbaar te stellen 
voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
Voor een goed lopend bedrijf is dat wel een 
dilemma. Gelukkig zien zij de bittere noodzaak 
dat er hulp moet worden geboden en voelen het 
vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid als 
hun plicht om te helpen. Hun boekingen worden 
afgezegd of elders gecompenseerd. De verhuur 
van hun hutten en het houden van kinderfeestjes 
kunnen wel blijven doorgaan. Hiervoor wordt op 
het terrein een hek geplaatst zodat de noodop-
vang van het vakantiegedeelte zijn gescheiden.

Maandag 28 maart zijn de eerste 80 Oekraïners 

Het ontvangstteam
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met bussen aangekomen. Vermoeid, in de war 
en gedesoriënteerd. Donderdag arriveerden 
er nog eens 40. Als het nodig is kunnen er nog 
60 bij komen. Zij worden die maandag hartelijk 
welkom geheten  door het voltallige personeel 
van het Buitencentrum, een groep vrijwilligers uit 
Overasselt en medewerkers van de gemeente 
Heumen. Het zijn voor een deel dezelfde vrijwil-
ligers die betrokken zijn bij de stacaravans en bij 
de andere activiteiten vanuit het dorp. Er zijn ook 
huisdieren meegekomen. Er moet een dierenarts 
komen om deze te onderzoeken en te vacci-
neren. De eerste dag na aankomst blijkt al hoe 
graag de Oekraïners aan de slag willen. Er wordt 
gepoetst en in de keuken geholpen. Alles is beter 
dan niets doen. Er worden ingrediënten besteld 
die nodig zijn om de eerste zondag na aankomst 
voor alle aanwezigen originele Oekraïense soep 
te maken. 

De kracht van de dorpsgemeenschap
In Overasselt ontstaan steeds meer mooie en 
lieve initiatieven. Er wordt een App ontwikkeld 
‘Overasselt voor Oekraïne’, waarmee dorpsgeno-
ten op de hoogte worden gehouden van wat er 
aan spullen en diensten nodig zijn. Binnen enkele 
dagen worden de belangrijkste benodigdheden 
al aangeleverd. Een groep kinderen van basis-
school De Zilverberg zamelt statiegeldflessen in 
en doneert de opbrengst aan de opvang van de 
vluchtelingen. Liona Theunissen en Zoë van de 
Burgt verkopen zelfgemaakte armbandjes. Nico 
Aaldering neemt namens ‘Overasselt voor Oek-
raïne’, de opbrengst van € 101,70 in ontvangst.

Na het concert van ‘Mooi van Hout’ op zondag-
middag, trekt het gezelschap naar het Buitencen-
trum om daar met hun muziek de Oekraïners op 

te beuren. Onder de vluchtelingen blijkt een kap-
ster. Sandra van Lin biedt spontaan het gebruik 
van haar kapperszaak aan, waar deze kapster 
gratis het haar van haar lotgenoten kan verzor-
gen. En er gebeurt vast nog veel meer. Als ik dit 
schrijf zijn de Oekraïners hier amper een week en 
Overasselt staat voor ze klaar. Wij zullen samen 
proberen hun verblijf hier zo aangenaam mogelijk 
te maken. Laten we hopen dat de gemeente ook 
haast maakt met een vergunning voor de staca-
ravans. Dan hebben enkele gezinnen in elk geval 
een eigen woning.

Dankwoord burgemeester Joerie Minses
‘‘De oorlog in Oekraïne met alle verwoestingen 
en wreedheden heeft een enorme vluchte-
lingenstroom op gang gebracht. Meer dan 4 
miljoen mensen hebben huis en haard en vaak 
ook familie en vrienden achter moeten laten. 
De Nederlandse overheid heeft vervolgens alle 
gemeenten gevraagd om noodopvang voor deze 
vluchtelingen te organiseren. Ook onze gemeen-
te is direct in actie gekomen met noodopvang in 
het Buitencentrum Overasselt (en later Vuurvogel 
II) als resultaat. Deze opvang zou nooit mogelijk 
zijn geweest zonder de tomeloze en onbaatzuch-
tige inzet van met name jullie, onze vrijwilligers 
uit Overasselt en andere kernen. Ik ben trots en 
dankbaar dat jullie je zo overweldigend inzetten 
voor deze goede zaak. Jullie warmte, energie 
en gastvrijheid overtreffen mijn verwachtingen. 
Dankzij jullie kunnen we deze vluchtelingen weer 
een beetje hoop en wellicht een beetje ‘thuis’ 
bieden om op adem te komen. We hebben met 
elkaar nog een lange weg te gaan en daarbij 
vertrouw ik er op dat we op jullie kunnen blijven 
rekenen! Laten we samen blijven doen wat nodig 
is. Dank jullie wel!’’

Nico neemt de cheque van 
Liona en Zoë in ontvangst

Bagage van de Oekraïners
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HENK: KUNSTENAAR MET EEN HART VOOR OVERASSELTHENK: KUNSTENAAR MET EEN HART VOOR OVERASSELT
DOOR JUDITH VAN BEUKERINGDOOR JUDITH VAN BEUKERING & FONS GERRITS & FONS GERRITS

Beeldend kunstenaar Henk van Hout had het in 
zich om reclametekenaar te worden. Maar de 
snelle reclamewereld trok hem niet aan. Hij koos 
ervoor om als docent zijn brood te verdienen en 
zijn creatieve talenten vooral in te zetten in zijn 
directe omgeving en voor zijn woonplaats Over-
asselt.

Verwilderd
Als kleine jongen maakte Henk (1936) de Twee-
de Wereldoorlog bewust mee. Erg onder de 
indruk was hij van de Duitse jachtvliegtuigen 
die in september 1944 zwaar ronkend over het 
dorp vlogen. Henk kwam net uit de kindermis en 
moest schuilen, net als iedereen die daar toen 
over de Hoogstraat liep. Na de luchtlandingen 
struinde hij met vriendjes de weilanden af en wist 
hij een soldatenhelm te bemachtigen. “Daar was 
ik echt heel erg trots op!”, vertelt Henk. “Tijdens 
de oorlog was er niet veel onderwijs. We gingen 
als kinderen gewoon onze eigen gang en waren 
daarna behoorlijk ‘verwilderd’.” Naar school gaan 
was dus wel weer even wennen.

Tekentalent
Henk leerde zichzelf al op jonge leeftijd tekenen. 
Veel plezier had hij met het natekenen van de 
zogenaamde ‘wereldwonderen’ die op de ach-

terkant van Katholieke Illustraties stonden. Na de 
lagere school ging Henk naar de ambachtsschool 
en daar viel zijn tekentalent op. De vader van 
Henk had een schildersbedrijf in het dorp en voor 
de opvolging kwamen er vier zoons in aanmer-
king. Dus er moest een keuze gemaakt worden. 
Voor Henk werd een route bedacht om van het 
tekenen zijn beroep te maken. Hij ging in de leer 
bij een professioneel kunstenaar en die zorgde 
ervoor dat Henk zijn tekenakte kon behalen. Om 
de kost te verdienen werkte hij als plateelschil-
der in Nijmegen. Na zijn militaire dienst kon hij, 
met de tekenakte op zak, doorstromen naar de 
kunstacademie in Den Bosch. Henk: “Omdat ik al 
vergevorderd was, kon ik meteen in het tweede 
jaar beginnen.”

Monumentaal 
“Op de kunstacademie kregen wij verschillende 
disciplines, maar uiteindelijk koos ik voor monu-
mentale vormgeving, dat lag mij het beste”, zegt 
Henk. Monumentale vormgeving is een soort 
toegepaste kunst voor gebouwen of de openbare 
ruimte. Dit was een richting die in de jaren van 
de wederopbouw goed van pas kwam. “Aan de 
academie was een directeur aangesteld, Jan van 
Haren, die aan de universiteit van Nijmegen had 
gestudeerd en deze man had een goede visie”, 
vertelt Henk. “Hij spande zich enorm in zodat alle 
studenten na hun opleiding werk zouden kunnen 
vinden. Daarom haalde hij allemaal docenten uit 
Amsterdam, zoals reclametekenaars.” Voor Henk 
regelde hij dat hij tijdens zijn academiejaren ook 
nog een onderwijsakte kon halen. Na het afsluiten 
van zijn kunstopleiding deed Henk mee met een 
reclametekenwedstrijd. Hij maakte een prachtig 
wijnetiket en won daarmee de eerste prijs. Henk 
had het dus in zich om reclametekenaar te wor-
den, maar die snelle wereld trok hem niet aan. Hij 
bleef in Overasselt wonen en werd docent aan de 
Technische School in Nijmegen, vlak bij het Kro-
nenburgerpark waar nu het Stedelijk Gymnasium 
is gevestigd. 

Piepklein gaatje
Op de Technische School gaf hij niet alleen les in 
tekenen en schilderen, maar ook heel veel ande-
re vakken waaronder fotografie. Henk vertelt dat 
hij een doka had, een donkere kamer voor het 
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ontwikkelen van foto’s, en die grensde aan een 
klaslokaal. In de doka had hij een piepklein gaatje 
gemaakt en door het licht dat op de muur er te-
genover viel, kon hij aan de hand van schaduwen 
zien (door de lichtbreking weliswaar op de kop) 
wanneer de leerlingen in het lokaal aan het ‘ke-
ten’ waren. Dan stoof hij het lokaal binnen. Henk 
vertelt lachend: “De leerlingen begrepen er niets 
van hoe ik dit kon zien. Toen ik ze uitlegde van 
het kleine gaatje, dus eigenlijk hoe fotografie in 
principe werkt, vergaten ze dit nooit meer!” Henk 
is zijn hele werkende leven docent geweest.

Voor het dorp
Wie in Overasselt rondloopt, komt allerlei kunst-
werken tegen van zijn hand. Werken die gewoon 
helemaal bij het dorp zijn gaan horen. Het mo-
nument van de ‘Schoer’ op de dijk bij de Tem-
pelstraat is ongetwijfeld het meest in het oog 
springende kunstwerk dat Henk heeft ontworpen. 
Dit metalen object herdenkt de veerman Lambert 
Martens die over de maas voer. Het heeft al op 
menige cover van de Dorpskrant gestaan. Ook 
bij het Verenigingsgebouw zijn er verschillende 
toegepaste kunstwerken van Henk te vinden. 
Zoals de karakteristieke belettering en de klok 
in de vorm van een tak in de ‘ontmoeting’. Deze 
klok was een geschenk van de ‘dertiende tak’ die 
het onderhoud deed van het Verenigingsgebouw. 
Het meest indrukwekkend is de enorme schil-
dering op de schuifwand die het toneel afsluit. 
Dit paneel verbeeldt op gestileerde wijze allerlei 
markante plekken van Overasselt zoals de kerk, 
de boerderij op de Valenberg - de ‘Schatkuil’ 

van Piet Arts (‘de Poel’) en Nelly Sengers - en 
het oorlogsmonument. Hoe langer je er naar 
kijkt, des te meer kun je in deze schildering 
ontdekken. En wie zijn kinderen naar de Zilver-
bergschool brengt, kent vast en zeker de grote 
betonnen olifant. Dit speelobject is door Henk 
ontworpen en door zijn broer gemaakt. Een 
staaltje vakmanschap want deze grijze kinder-
vriend bestaat al sinds begin jaren ’70 en is al 
eens verhuisd. Aanvankelijk waren de moeders 
in Overasselt niet blij met de olifant, omdat het 
beton nogal ruw was en de kinderbroeken snel 
sleten. Later werd het beton glad geschuurd 
en kwamen kinderen er voortaan zonder kleer-
scheuren vanaf.  

Foekepot en eigen werk
Henk is altijd actief geweest in het dorp. Zo stond 
hij vaak op het podium van de carnavalsvereni-
ging Krek Zo Mot Ut als één van de ‘drie Heren’. 
Een groep die zelfs een echt Overasselts ‘volks-
lied’ schreef met de scabreuze titel ‘noar de klote 
gegoan’. Jarenlang illustreerde Henk het lijfblad 
van KZMU, de Foekepot. Zijn humoristische teke-
ningen zaten vol inside jokes. In zijn atelier thuis 
aan de Vinkenstraat is Henk ook altijd voor zich-
zelf kunst blijven maken. De laatste jaren maakt 
hij ‘elektronische’ kunstwerken, fotobewerkingen 
met zijn computer. Ook deze zijn overduidelijk 
‘Henk van Houts’: heldere, enigszins gestileerde 
beelden met een uitgebalanceerde vlakverdeling. 
De kunstwerken van Henk van Hout zijn gewoon 
heel fijn om - steeds weer opnieuw - naar te 
kijken. 
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DORPSKALENDER

EVENEMENT? info@overasselt.info !
Wil je een evenement onder de aandacht brengen van zo’n 3000 mensen in en om Overas-

selt? Achter op de Dorpskrant maken wij daar graag, en gratis, ruimte voor! Stuur je 
informatie bijtijds. Zie deadlines onder ‘colofon’, naar info@overasselt.info 


