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COLOFON

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

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, drukker van de regio

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

info@overasselt.info

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

redactie@overasselt.info

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

redactie@overasselt.info

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

024-6222110

-VAN DE REDACTIE-

OVERASSELT ALS NOOIT TEVOREN

OPROEP: WIE HELPT?!

Als dit allemaal voorbij is (áls!), zullen we op deze Coronatijd terug-
kijken als een van de meest bizarre tijd in ons leven. Tenminste, voor 
hen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Maar voorlopig heeft 
Overasselt er nog maar mee te dealen. Ook in dít nummer leest u daar 
over. Verder een gesprek met onze nieuwe pastoor Yves, een puzzel-
tocht door het dorp voor de jeugd, iets over oorlogsgraven in ons dorp 
en over veranderingen bij het Dorpsplatform en bij het Verenigingsge-
bouw. We hopen dat ook de bewoners van Overasselt hun Dorpskrant 
zullen gebruiken om daar eens zélf wat in te schrijven. Als “schrijven” 
het probleem is, helpen we daar natuurlijk bij. Stuur uw stukje maar 
naar redactie@overasselt.info.

Binnen de redactie zijn er ook wat ontwikkelingen. Hinta Gravestein 
gaat ons verlaten om te gaan werken met vluchtelingen en Wim Cou-
sijn gaat een jaar fietsen met zijn partner. Tenminste: als de Corona 
maatregelen het toelaten. Fons Gerrits neemt zijn coördinerende taken 
over. Maar we kunnen nog steeds wel versterking gebruiken. Dus als 
je schrijven leuk vindt en een beetje nieuwsgierig bent, meld je dan als 
aspirant-redactielid (redactie@overasselt.info). Dat ook de redactie zich 
aan de Coronamaatregelen houdt daarvan getuigt bijgaande foto. Met 
de klok mee ziet u, beginnend linksboven: Wim Cousijn, Fons Gerrits, 
Judith van de Beukering  en Hinta Gravestein, met helemaal rechtson-
der (klein) onze lay-out-man: Max de Visser. Alex Kops, Lène Creemers  
en Niek Egtberts zijn op de foto niet te zien. We wensen u weer veel 
leesplezier!

Ons mooie Dorpsplein wordt omkranst door een aantal prachtige bloe-
men- en plantenborders. Onze zomers zijn tegenwoordig warm en 
vooral droog. Dus die planten hebben dorst! Daarom onze OPROEP: 
 
Wie wil bij droogte eens per 14 dagen een paar uurtjes helpen bij het 
sproeien van de beplanting op zowel het Dorpsplein als rondom het 
Bevrijdingsmonument. Je kunt je melden bij Hennie van Lin.

06-12299053
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-NIEK EGTBERTS-

ONZE NIEUWE PASTOOR

DAG BLOEMEN…

Dat was bijzonder, Aloys ging vertrekken en werd 
opgevolgd door Yves Mambueni. Yves is nu bijna 
een jaar in functie en dat was voor de redactie aan-
leiding om hem beter te leren kennen. Yves is ge-
boren op 8 april 1978 in Kinshasa, de hoofdstad 
van Congo. Hij was de vijfde van 10 kinderen, 5 jon-
gens en 5 meisjes. Hij heeft een gewone fijne jeugd 
gehad. Zijn ouders werkten beiden, respectievelijk 
als schooljuffrouw en chauffeur. Zijn moedertaal is 
Frans.

Op zijn achttiende ging hij naar Comboni, een 
priesterorde die in 1867 gesticht is door een Ita-
liaanse missionaris en nog steeds wereldwijd ac-
tief is. Op deze opleiding heeft hij vijf jaar gestu-
deerd, veel filosofie en andere vakken, zeer breed 
gevormd, waarna hij tot diaken is gewijd. Comboni 
is van oudsher een missie-orde, gesticht om het 
geloof te verkondigen. De missie hoeft niet per se 
in eigen land maar kan overal ter wereld. Deze ver-
kondiging heeft inmiddels een bijzonder gevolg ge-
kregen, niet meer van Europa naar Afrika maar nu 
van Afrika naar de rest van de wereld. Deze orde 
geeft zijn leden de mogelijkheid om, na een gede-
gen opleiding, en met een goede motivatie, zich 
verder te ontwikkelen waar dan ook ter wereld.

Yves heeft daarvan gebruik gemaakt en begon zijn 
missie in Peru, alwaar hij 5 jaar Spaans en theolo-
gie studeerde naast zijn pastorale werkzaamheden. 
Vervolgens ging hij naar Azië, de Filipijnen, waar 
hij Engels studeerde en een aantal maanden pas-
toraal werk deed. Daarna naar Hongkong voor een 
studie Kantonees en pastoraal werk bij migranten. 
Voordat hij in Nederland kwam heeft hij ook nog als 

standplaats Macao gehad waar hij Chinees leerde 
praten.
In 2015 viel de keus op Europa. Zijn voorkeur had 
Leuven in België maar de studie die hij voor ogen 
had was niet te realiseren, waarna men hem aan-
raadde om voor Nijmegen te kiezen. Aldus ge-
schiedde. In Nijmegen deed hij naast zijn studie ook 
weer pastoraal werk, nu bij de Maria Geboortekerk. 
Bisschop de Korte heeft hem naar aanleiding daar-
van gevraagd of hij zich hier wilde vestigen en het 
antwoord was dus: ja! Op mijn vraag wat hij zocht 
in het leven was het antwoord: “Mensen dienen”, 
waarbij als toevoeging kwam “leren is misschien 
genoeg geweest.” En zo kwam hij in Overasselt, als 
pastoraal werker. Daarnaast leert hij, u raadt al wat: 
Nederlands!

PASTOOR YVES

Die kleine lieve bij zorgt door bestuiving voor een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Zonder 
bijen bijvoorbeeld geen appels, kersen en aardbeien. Maar de bij wordt bedreigd. Onder andere door 
het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn. Daar kunnen we samen wat aan doen! Zo dacht KRO-
NCRV. Meer wilde bloemen, betekent meer wilde bijen. Dus laten we heel Nederland in bloei zetten! Hoe 
meer vierkante meters wilde bloemen, hoe groter het nectarfeest voor de bij. En ze zette succesvol een 
landelijke actie op om miljoenen zakjes zaad te verdelen. Maar wat gebeurt er ondertussen in Overas-
selt? Terwijl de bermen van de Garstkampsestraat vol met bloemplanten staan die op het punt staan uit 
te komen, maait de overijverige wegwerker de berm pardoes kaal. Weg alle bloemen. 
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-NICO AALDERING-

MUZIEK IN OVERASSELT
Naar aanleiding van het vorige stukje over 
Kreadisk kreeg ik een aantal reacties binnen. 
Maria Driessen stuurde foto’s van de Dizzy-
mans Band, Bas gaf een aanvulling op de groe-
pen die optraden, Lemming en RK de Veulpoe-
pers. Theo Fleuren, de laatste voorzitter van 
Kreadisk, heeft nog een aantal plakboeken 
over die periode. Hij stuurde een aantal foto’s 
en vulde de lijst aan met de New Adventures 
en Tiger. Henk van Lin vertelde dat Kreadisk, 
in het begin ‘Beatavond’, is ontstaan rond 1970 
uit KZMU en iedere zondagavond plaatsvond 
in de Ster en later in het Verenigingsgebouw. 
Er werden ook thema-avonden georganiseerd 
onder de naam ‘Kreakel’. Henk van Lin zorg-
de voor de techniek en Ine en Henk van Hout 
voor de psychedelische vloeistof dia’s. Coby 
Stoots en Leo Gerritsen waren ook van de par-
tij als begeleiders. Een van de diskjockeys was 
Henk Hendriks en Truus Janssen-Saedt was 
de penningmeester. Volgens Theo Fleuren is 
Kreadisk ter ziele gegaan doordat er steeds 
meer belasting moest worden betaald. Echter 
naast Kreadisk werden vanaf 1972 meer muzi-
kale festiviteiten georganiseerd in het Vereni-
gingsgebouw, zoals ‘Tros Country’ met Gerard 
de Vries, ‘Los vast’ met Jan Rietman, ‘Hollands 
Glorie’ met Krijn Torringa. De laatste trad daar-
na ook nog op de kermis op.

In januari 1975 werd, ter er van het 75-jarig 
bestaan van KNA, het programma ‘Landgeno-
ten, ik heb u lief’ vanuit het Verenigingsgebouw 
uitgezonden met Cees Schilperoort, de Boer-
tjes van Buuten, Saskia en Serge en Connie 
Vink. Henk van Lin heeft een opname van dit 
programma, leuk om deze uitzending met bij-
behorende tijdsgeest terug te luitsteren. Jean 
Peeters Weem, Gemeente Secretaris van de 
Gemeente Overasselt, werd tijdens de uitzen-
ding gevraagd waar hij trots op is. Jean was 
trots op het feit dat Overasselt ‘zo oud was’, 
de naam ‘Overasselt’ zou al zo’n 900 jaar ge-
leden genoemd zijn en dat de inwoners uit 
Overasselt zo ‘eendrachtig met elkaar kunnen 
samenwerken’. Als voorbeelden gaf hij het feit 

dat op 17 september 1944 Overasselt 3000 
vluchtelingen heeft ondergebracht en de wij-
ze waarop het Verenigingsgebouw tot stand 
is gekomen.  Er werd een quiz gedaan met 
vragen als: ‘Naar welke stad is KNA geweest 
in Italië’ (Trevisio), ‘Wie heeft het boek ‘Als de 
rogge rijpt’ geschreven’ (Hend de Kleijn) en 
‘Hoe heet de ‘Wonderboom’ in Overasselt’ 
(Lapjesboom). Tijdens de uitzending vertel-
de Antoon Theunissen over het 75-jarige be-
staan van de Harmo-
nie KNA, opgericht op 
1 augustus 1900. De 
naam KNA (Kunst Na 
Arbeid) is overigens 
pas in 1902 verzonnen 
door Dhr. P. Van Raaij. 
Antoon vertelde dat het 
instrumentarium 600 
gulden kostte. Via een 
collecte werd 120 gul-
den bijeengebracht, te 
weinig, maar Dhr. Cup-
pens (eerste voorzitter 
en schoolhoofd) leen-
de een bedrag van 400 
gulden met een rente 
van 4% per jaar. Antoon 
eindigde zijn interview 
met een gedeelte uit de 
Buut gehouden tijdens 
de Pronkzitting van KZMU en noemde het zijn 
‘heilzame deelname aan de Carnavalsvereni-
ging’.

Dit alles over het verleden, maar als we kijken 
naar het heden! Door het ‘Theater Overasselt’ 
hebben we recent kunnen genieten van Jan 
Akkerman, Claudia de Breij, Ellen ten Damme, 
Pieter Derks, Harry Jekkers en Jeroen van 
Merwijk. Cultuur, muziek en het organiseren 
van festiviteiten lijkt in ons DNA te zitten, denk 
aan Maasvensters, Gulpener Live en Poejer-
suukerbal. Te veel om op te noemen. Iets om 
trots op te zijn. Toch?
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HENK HENDRIKS DJ (1976)
DIZZY MANS BAND (1975)

GOLDEN EARRING (1982)

GOLDEN EARRING (1982)

VITESSE (1982)

BENNIE JOLINK

LOSVAST 1984

TIGER
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SPEURTOCHT DOOR ONS DORP!
DOE JE MEE?

Speurtocht voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 8. De foto’s zijn gemaakt in het dorp, dus 
niet in het buitengebied. Ga op zoek en kijk of jij deze opvallende dingen kunt vinden in ons dorp.

Schrijf op een vel papier je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Schrijf de nummers van de foto’s 
onder elkaar en zet achter elk nummer de straat + het huisnummer waar je dit bijzondere plaatje hebt 
gevonden. Heb je niet alles kunnen vinden, doe dan toch mee. Misschien heeft wel niemand alles gevon-
den!  Lever je goed leesbare oplossing vóór 6 juli in bij mevr. Creemers, Koningin Wilhelminastraat 20. 
Te winnen: een taart naar keuze! Bij meerdere goede inzendingen loten we. 

1 2 3 4

5 6

7 8

11 12

13 14 15 16

9 10



7

DOE JE MEE?
Het bestuur van Dorpsplatform Overasselt (DPO), 
opgericht in 2006, is de afgelopen jaren in betrek-
kelijke rust geweest vanwege een tekort aan be-
stuursleden. Gelukkig zijn er 2 nieuwe kandidaten 
gevonden en wil het bestuur zijn activiteiten weer 
intensiveren.

Het doel van het DPO is het bespreekbaar maken 
van ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid van 
het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en econo-
misch gebied. Het DPO wil initiatieven van inwo-
ners ondersteunen, zowel kleinschalig met een 
financiële bijdrage als meer grootschalig. Op dit 
moment zijn er meerdere werkgroepen, gevormd 
door inwoners van Overasselt, actief  o.a. op het 
gebied van duurzaamheid, zorg en welzijn, digitaal 
dorpsplatform, wonen, wandelknooppunten en de 
onderhoudsploeg van de visvijver. 

De afgelopen jaren bestond het bestuur uit Teun 
Megens, Hennie van Lin en Betty Bartels. Teun 
heeft aangegeven zijn werkzaamheden te willen 
stoppen. Hij heeft meer dan 12 jaar het secretariaat 
gevoerd en actief meegewerkt aan  verschillende 
werkgroepen;  de herinrichting van het dorpsplein, 
de bouw van CPO woningen, verkeersveiligheid 
Hoogstraat, het groenbeheer in het dorp en nog 
veel meer. Hennie is al minstens even lang degene 
die onze financiën beheert en zichtbaar is in het 
dorp voor iedereen die, passend binnen de doel-
stelling van DPO, meewerkt aan de leefbaarheid in 
het dorp en daarbij een financiële ondersteuning 
nodig heeft.  Zowel Teun als Hennie willen we op 
deze plaats heel hartelijk bedanken voor al hun in-
zet van de afgelopen jaren.  We zijn blij dat Hennie 
aangegeven heeft zijn penningmeesterschap voort 
te zetten.

Het beoogde nieuwe bestuur van DPO wil weer 
jaarlijks een ledenvergadering houden en zal dit 
combineren met de volgende bijeenkomst van de 
werkgroep Toekomst voor Overasselt, die afgelo-
pen 2 jaar al meerdere avonden georganiseerd 
heeft. Op deze brainstorm- en informatieavonden 
kunnen ideeën en meningen gedeeld worden over 
nieuwe ideeën en onderwerpen die in onze ge-
meenschap leven. 

NIEUW BESTUUR DORPSPLATFORM

Een nieuw bestuur moet gekozen worden door de 
leden van de vereniging DPO. Zo snel als moge-
lijk zal deze ledenvergadering er natuurlijk komen. 
Vanwege de coronacrisis zal het echter nog even 
duren voordat we met zo’n grote groep bij elkaar 
kunnen komen, terwijl het bestuur graag aan de 
slag wil om de continuïteit te waarborgen. Wie zijn 
de mensen die graag het bestuur willen gaan vor-
men?

Voorzitter: Betty Bartels
Vicevoorzitter: Jeroen Huinink
Penningmeester: Hennie van Lin
Secretaris: Angela van der Pijll
Er is nog een vacature in het bestuur. 

Omdat er meer plaatsen in het bestuur zijn dan 
kandidaten willen we, vooruitlopend op een verkie-
zing tijdens de vergadering, langs deze weg u infor-
meren en instemming vragen met deze mensen te 
starten. Mocht u het NIET eens zijn met deze gang 
van zaken dan kunt u contact opnemen met onze 
voorzitter Betty Bartels via onderstaand mailadres.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van het 
bestuur of één van de werkgroepen dan horen wij 
dat graag van u. Ook als u lid wilt worden van de 
verenging Dorpsplatform Overasselt (voor slechts 
5 euro per jaar) horen wij dat graag. DPO is bereik-
baar voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen 
op:

info@dorpsplatformoverasselt.nl
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-JUDITH VAN BEUKERING-

OORLOGSGRAVEN IN OVERASSELT
Henk van Lin uit Overasselt en Marco Cillessen uit 
Groesbeek hebben nieuw historisch bewijs gevon-
den waarmee is vast komen te staan dat 3 gealli-
eerde militairen (van de in totaal 11 militairen) die 
in Overasselt tijdens de tweede wereldoorlog zijn 
omgekomen, hier eerst een tijd lang begraven zijn 
geweest voordat ze hun rustplaats kregen op oor-
logsbegraafplaats Jonkerbos. Henk van Lin was de 
grote organisator van de festiviteiten in ons dorp 
rond Operatie Market Garden 70 en 75 jaar. Mar-
co Cillessen is actief als secretaris bij de Stich-
ting Groesbeek Airborne Vrienden. Beide mannen 
doen al jaren bronnenonderzoek naar de tweede 
wereldoorlog.

Dorpskroniekschrijver Antoon Theunissen (2018) 
schreef over de oorlogsmanoeuvre op 20 septem-
ber 1944 waarbij deze drie Britse militairen het leven 
lieten. In het boek “Ge wis nie wa ge zagt!” vertelde 
Antoon Theunissen dat hij als 9-jarig jongetje zag 
hoe een stilstaande colonne vlak bij zijn huis werd 
beschoten door een Duits jachtvliegtuig: “Plotse-
ling vloog er uit het niets komend een vliegtuig (…) 
laag over de wachtende colonne heen. Een salvo 
mitrailleurvuur brandde over de wagens en de sol-
daten sprongen uit hun voertuigen en zochten dek-
king onder de voertuigen, achter bomen en in de 
sloot langs de weg. (…) Opnieuw kwam de Duitse 
jager met zijn moordend vuur overvliegen en nog 
eens en nog eens. (…) Een poosje later werd er 
een soldaat bij ons de gang binnengedragen, die 
doorboord was met kogelgaten.” 

gegraven. Een paar weken later werd het lichaam 
weer uitgegraven en aan de overkant van de weg 
in een veldgraf gelegd, in een hoek van de wei van 
Koos van Raaij. Er werd gaas omheen gezet en op 
het graf een withouten kruis. Daar heeft hij jaren-
lang gelegen.”

De credits voor het bewijs gaan ook naar Annemie-
ke van Lin, de zus van Henk. Zij kwam onlangs een 
aantal foto’s tegen in de nalatenschap van de fami-
lie Jan Peters en Cecilia Dinnissen (kostersdoch-
ter) waarop de graven van twee geallieerden te 
zien zijn op de begraafplaats van Overasselt. Henk 
van Lin heeft daarop navraag gedaan bij Marco 
Cillessen en deze vond in zijn bestanden de naam 
en locatie van alle drie gesneuvelden. De rokende 
soldaat die Antoon Theunissen zag sterven, was de 
21-jarige soldaat Stanley Buckley. Zijn lichaam lag 
drie jaar lang in een veldgraf op de hoek van Schat-
kuilsestraat en Kasteelsestraat. De twee andere 
Britten die omkwamen, waren de 24-jarige soldaat 
John Walton en de 24-jarige artillerist David Fred 
Keighley. Zij lagen als niet-katholieken in ongewijde 
grond op het kerkhof. Alle drie de militairen zijn pas 
op 13 mei 1947 herbegraven. Op de foto zien we 
het graf van Keighley in Jonkerbos. Hartverscheu-
rend detail: Het jongetje dat achter de witte graf-
steen staat, met zijn handjes stevig om het kruis 
geklemd, is vermoedelijk diens zoontje, aldus Henk 
van Lin. Want met zijn 24 lentes was Keighley ge-
trouwd en had hij ook al voor nageslacht gezorgd. 

GRAF VAN WALTON

BIJ HET GRAF VAN KEIGHLEY (1948)

De soldaat bleek zo 
zwaargewond dat hij niet 
meer te redden was. Hij 
werd in het stookhok 
gelegd en daar, terwijl 
hij nog een sigaret aan 
het roken was, stierf hij. 
Antoon Theunissen ver-
volgt: “Een poosje later 
wikkelden ze hem in een 
zeil en werd zijn stoffelijk 
overschot in een gat ge-
legd, dat ze recht vóór 
ons huis, aan de rand 
van het bos, hadden 
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-VAN DE REDACTIE-

NIEUWE BEHEERDER IN VERENIGINGSGEBOUW

THEATER OVERASSELT ZOEKT 
VRIJWILLIGER COMMUNICATIE

DESIREE VERKAAIK, DE NIEUWE MANAGER VAN HET VERENIGINGSGEBOUW

PIETER DERKS

FOTO: MERLIJN DOOMERNIK

Het Verenigingsgebouw klopt!! Als het warme hart 
van Overasselt. Alleen nu even niet echt fanatiek 
dankzij de coronacrisis. Maar zodra het weer open 
kan, is iedereen daar weer welkom en  gebeurt er 
als vanouds weer écht heel veel. Hennie van Lin 
heeft er vele jaren lang eer in gelegd om dat alle-
maal in goede banen te leiden. In november van 
het vorig jaar heeft hij te kennen gegeven dat hij 
een stap terug wilde doen en dus moest er gezocht 
worden naar een opvolger. Die is gevonden in de 
persoon van Desiree Verkaaik. Zij is ook al actief in 
Terp, het dorpshuis van Heumen én is actief in het 
bestuur van de Sporthal in ons dorp. De afgelopen 
periode hebben ze samen de kar getrokken maar 
vanaf 1 juni is Desiree de nieuwe beheerder. U kunt 
haar bereiken via:

svo@xs4all.nl 06-86838681

Pieters Derks, Angela Groothuizen, Kommil Foo, 
Veldhuis & Kemper…. Theater Overasselt heeft al 
vele bekende artiesten op het podium gebracht. 
Al meer dan een decennium zijn er in het Vereni-
gingsgebouw jaarlijks vier theatervoorstellingen. 
Met een klein team vrijwilligers, organisatoren en 
technici, maken wij deze voorstellingen en ook de 
gezellige afterparties mogelijk. We steken met z’n 
allen de handen uit de mouwen en iedereen heeft 
daarnaast een eigen expertise. Communicatie is 
zo’n expertise en het is een essentieel onderdeel 
van het werk. De jaarbrochure, de website, posters, 
persberichten en social media. Allemaal middelen 
en kanalen die nodig zijn om met ons publiek te 
communiceren. Hou jij van theater en vind je het 
leuk om je met communicatie bezig te houden? Dan 
ben je van harte welkom in ons TO-team! Je hoeft 
niet superveel ervaring te hebben, de teamleden 
die deskundig zijn op het gebied van communicatie 
zullen jou op weg helpen. Je kunt je aanmelden bij 
Pierre Rutgers:

06-51257791
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CORONA IN OVERASSELT
In ons vorige nummer heeft u een en ander kunnen lezen over hoe Corona Overasselt in z’n greep heeft 
en houdt. Hieronder hebben we een willekeurig aantal mensen gevraagd wat Corona voor hen voor ge-
volgen heeft: een bloemlezing….

Terwijl we dit schrijven, mogen de contactberoepen nog niet uitgeoefend worden. Seline Habets van de 
Heideweg heeft zo’n beroep: praktijk MALA voor acupunctuur en welzijn. Waar zij normaal haar klanten 
ontvangt en behandelt mag zij daar nu niet werken. Én mist ze dus ook de inkomsten. Wat Seline wel 
doet is telefonisch consulten geven. Laatst legde zij via videobellen aan iemand uit waar de drukpunten 
zitten die bepaalde pijn kunnen verzachten. Maar haar lezing over dementie en workshop over de vijf 
elementen kunnen pas doorgaan als de coronaregels weer worden versoepeld.

Koster Tien Theunissen vertelt dat het tamelijk rustig is geweest de 
afgelopen maanden. Vrijwilligers hebben - op gepaste afstand - on-
derhoud gepleegd aan de tuin en het kerkhof. Om de 14 dagen is er 
met een ploegje van ongeveer 8 man geschoffeld. Vanwege corona 
moesten zij het helaas stellen zonder gezellige koffiemomentjes. In de 
kerk zijn er bijna geen activiteiten geweest, alleen hebben 3 families 
een kruisje opgehangen bij Maria en de naam in het boek van over-
ledenen geschreven. Een aantal uitvaarten vond plaats buiten op het 
kerkhof of met een plechtigheid in het crematorium. Alleen de meest 
direct betrokkenen konden erbij aanwezig zijn. 
Een ‘wrang’ voordeel van de lockdown was dat de aannemer conti-
nue heeft kunnen doorwerken aan o.a. de vernieuwing van het leiste-
nen dak. Ook is een daklekkage verholpen en boven de gewelven in 
de kerk is het timmerwerk aangepakt. De loopbruggen zijn verbreed 
en hebben leuningen gekregen. De koster moet daar soms zijn om 
lampen te vervangen of versiering aan te brengen in de koepel. Dit 
kan nu veel veiliger gebeuren. Wanneer de kerk weer met de missen 
aanvangt, is nu nog niet bekend. Tien Theunissen: “Mogelijk besluiten 
de bisschoppen dat dit pas per 1 juli zal zijn, wanneer er 100 mensen 
bijeen mogen komen.”

De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) in het leven 
geroepen: financiële ondersteuning voor ondernemers, bedoeld voor levensonderhoud. De gemeenten 
zijn belast met de uitvoering hiervan. Navraag leert ons dat de gemeente Heumen inmiddels 243 aanvra-
gen in behandeling heeft, waarvan 33 uit Overasselt. Het betreft veel contactberoepen, zoals kappers en 
schoonheidsspecialisten. Een woordvoerder van de gemeente: “Er is en wordt hard gewerkt – met extra 
mankracht – om alles af te handelen. Alle aanvragers zijn binnen de gestelde termijn voorzien van een 
voorschot.” Faillissementen in Overasselt als gevolg van de coronacrisis zijn de gemeente niet bekend.

Hoe gaat het met de ondernemers? We vroegen het Dielke van Eeuwijk, personal trainer in Overasselt. 
Ook hij maakt gebruik van de TOZO-regeling. Over de toekomst maakt hij zich geen zorgen. Vanaf 18 
mei mag hij weer trainingen geven – vooralsnog alleen in de buitenlucht. Tot die tijd zat Dielke thuis: 
“Fijn om meer bij de kinderen te zijn.” Om de zoveel dagen stuurde hij zijn leden een workout om thuis 
te doen. Zij zijn overigens bijzonder solidair met hem: “Enkele leden hebben hun abonnement bevroren, 
maar de meesten hebben de afgelopen maanden doorbetaald. Mensen staan te trappelen om weer te 
komen trainen.”

ANTONIUS ABTKERK: GROENONDERHOUD ZONDER KOFFIEMOMENTJES

DE CONTACTBEROEPEN

DE GEMEENTE

DE ONDERNEMERS

ANTONIUS ABTKERK IN DE STEIGERS
FOTO: JUDITH VAN BEUKERING
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Op 11 mei kwam het team van Theater Overasselt sinds lange tijd 
weer bijeen. Om te praten over het komende seizoen en de afge-
laste voorstelling van Veldhuis & Kemper die mogelijk in augustus 
ingehaald kan worden. Het is een lastige opgave: er mogen van de 
overheid maximaal honderd mensen aanwezig zijn in het Vereni-
gingsgebouw, op anderhalve meter afstand van elkaar, en de ho-
reca-uitgifte is mogelijk nog verboden. Hoe creëer je dan toch een 
echte theaterbeleving voor de bezoekers? En is dit allemaal finan-
cieel haalbaar voor TO, de impresariaten en de uitvoerenden? Het 
team van Theater Overasselt heeft besloten alles op alles te zetten 
om het komend theaterseizoen toch door te laten gaan. Dat vergt 
extra inspanningen en creatieve oplossingen, maar TO gaat ervoor!

In geschiedenisboeken is het meestal niet meer dan een voetnoot, maar de Spaanse griep veroorzaakte 
in 1918 in Nederland grote maatschappelijke ontwrichting. Het sterftecijfer aan de griep was in Neder-
land 4 per 1000 inwoners. In Overasselt was het cijfer vele malen hoger namelijk 12 per 1000 inwoners 
en in Wijchen was het sterftecijfer zelfs 26. Ondanks de vele sterfgevallen had de Spaanse griep aanvan-
kelijk volgens de Nederlandse artsen ‘een goedaardig karakter’. De Gezondheidsraad adviseerde dat er 
geen extra maatregelen nodig waren om verspreiding te voorkomen. De Spaanse griep van 1918-1920 
was in aantal zieken en doden de meest desastreuze epidemie die de mensheid ooit heeft getroffen. Te-
genwoordig wordt het aantal dodelijke slachtoffers geschat op 50 tot 100 miljoen. Volgens het CBS zijn 
in Nederland zo’n 38.000 personen aan deze pandemie overleden.
Bron1: Paul Theelen, Eindhoven. Spaanse griep in Nederland en daarbuiten. 14/09/15
Bron2: Historisch nieuwsblad 14/4/20

THEATER OVERASSELT: ALLES OP ALLES OM THEATERSEIZOEN TE BEHOUDEN

RUSTIG DOORGEWERKT OP DE BUURDERIJ

DE SPAANSE GRIEP

Achter de schermen hebben vrijwilligers, met in achtneming van de 
anderhalve meter afstand, rustig doorgewerkt aan de museumregis-
tratie, de verzorging van de dieren en het tuinonderhoud. Intussen 
hebben de kippen kuikens gekregen, zijn de bijenkasten uitgezet 
en lopen de pony’s weer in de wei. Met een historische machine 
is mais ingezaaid, er zijn aardappelen gepoot en er staat een heel 
assortiment aan groenten te pronken in de moestuin. Aan de weg 
is een kraampje voor zelfbediening geplaatst, de moestuinplantjes 
vinden er gretig aftrek. Het bestuur van de Buurderij De Lage Hof 
heeft zich beraden op de heropening van het terras op 1 juni, Twee-
de Pinksterdag. Mocht dit doorgaan, dan moeten de gasten op een 
veilige manier van een drankje kunnen genieten en de vrijwilligers 
van wie de meeste al aardig op leeftijd zijn, moeten met een gerust 
hart kunnen werken. Hiervoor ligt een plan op tafel. Het museum 
gaat voorlopig niet open. Wanneer het terras weer ‘los’ gaat, lees je 
op de website: buurderijdelagehof.nl.

MAIS INZAAIEN MET HISTORISCHE MACHINE
FOTO: ALBERT VAN HEZEWIJK

VOORSTELLING MET STEFANO KEIZERS
FOTO: BART NIJS
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-WIM SMIDS-

HEND DE KLEIJN
Hend de Kleijn was molenaar van de Zeldenrust 
in Overasselt toen hij opgeroepen werd tijdens 
de mobilisatie voor de Tweede Wereldoorlog. 
Na terugkeer in het dorp ontwikkelde hij zich 
als dichter en schrijver van o.a. de roman “Als 
de rogge rijpt”.

Tweede Pinksterdag 1940 was ik in één klap 
blind. Op vier meter afstand werd ik op de 
Grebbeberg beschoten door een doldrieste 
Duitser. We hadden ons al overgegeven. “Sie 
haben unsere kameraden erschossen” brulde 
hij en vuurde. Elke vierkante centimeter van 
zijn gezicht staat in mijn geheugen gegrift. Ook 
mijn werk als molenaar van de Zeldenrust was 
voorgoed voorbij. Oorlogsinvalide.

Mina heeft me goed opgevangen maar het blijft 
vreemd nooit meer licht te zullen zien. De ver-
halen uit Overasselt ken ik als geen ander. De 
armoede van de meeste boeren; de jaloezie en 
wrok als drijfveer om verder te komen in het 
leven. Bij de molen was ik hun biechtvader. Om 
elke bunder grond werd gevochten. Landjepik. 
Tijdens elke ploegbeurt weer één ploegvoor 
erbij smokkelen. Sneller rijk worden door zo-
nen en dochters te koppelen. Geld hoort bij 
geld, zó is dat hier gesteld.
Sinds mijn gezichtsverlies zie ik het scherper. 
Tussen rijk en arm loopt de grens. Vandaag, 1 
april 1956, wordt de laatste woning, de boerde-
rij van Beelen van de Stokhorst,  aangesloten 
op het elektriciteitsnet. Burgemeester Hugen-
poth blaast met veel bombarie de laatste olie-

lamp uit. De bewoners staan er wat onthand bij.  
Het glas wordt geheven en de directeur van de 
PGEM houdt een toespraak voor de notabelen, 
zonder om te zien naar de haveloze woning. Mij 
hebben ze gevraagd een gedicht te schrijven. 
Ik hou niet van het felle licht en blijf stilstaan bij 
de goed onderhouden olielamp.

“Heur matte schien, het zwakgeel licht
Wordt zaachtjes weggestoten.

Het trekt wat strepen op de vloer
Van stoel en tafelpoten.

De witte stulp, het lampenglas,
Het goudbrons en het koper,

De kettings en het trekgewicht,
Zien schon gepoetst en proper.”

HEND DE KLEIJN

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

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu
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ELLIS SCHIPPER

-ELLIS SCHIPPER-

INBURGEREN
Ongeveer 4 jaar geleden verhuisden wij van 
Utrecht naar Overasselt. Met twee kleine kin-
deren wilden we graag wat meer ruimte om het 
huis om buiten te spelen en ook een veiliger 
gevoel. Zelf ben ik opgegroeid in het Zeeuw-
se dorp Oost-Souburg en mijn man Maarten is 
geboren en getogen in Nijmegen. We hadden 
ons oog op een huis aan de Oude Kleefsebaan 
laten vallen en zijn een paar keer door het dorp 
gereden en hier en daar eens uitgestapt om 
rond te kijken; bij Hermanussen (o kijk dan: hij 
heeft een prijs gewonnen met zijn spareribs), 
bij Derks (wat fijn, vers brood en: zie je hier 
hebben de mensen gewoon tijd voor een pra-
tje bij het boodschappen doen) en natuurlijk op 
de dijk. Het voelde meteen goed en toen we 
eenmaal verhuisd waren, ging inburgeren ei-
genlijk best makkelijk.
Met twee jonge kinderen kom je al snel in con-
tact met andere ouders. Onze oudste zoon 
Sander ging in Utrecht naar de BSO op de 
12e verdieping van het hetzelfde gebouw als 
waar de Belastingdienst zit, onze jongste zoon 
Matthijs ging naar de Beestenboel in Overas-
selt, wat een feest! Sander ging op voetbal dus 
daar waren contacten ook al snel gelegd. Met 
de buurman ging Maarten eens bij de carnaval 
kijken en kwam zo met een omweg als gitarist 
bij de Poejersuukerband terecht. Toen de vo-
rige eigenaar van ons huis hoorde dat Maar-
ten thuis werkt, vroeg hij zich af of de vrijwillige 
brandweer niet iets voor hem zou zijn, en na de 
opleiding gevolgd te hebben maakt hij nu ook 
onderdeel uit van die groep. Het eerste jaar in 
Overasselt was voor mij nog vrij druk omdat ik 
toen nog in Amsterdam werkte, dat is natuur-
lijk geen doen op en neer vanuit Overasselt en 
dan ook nog met Openbaar Vervoer. Wel een 
erg fijn fietsritje naar station Nijmegen door de 
vennen, prachtig is het daar! 
Mijn baan in Amsterdam heb ik uiteindelijk op-
gezegd en op mijn gemak een baan dichterbij 
gezocht. Dat gaf me de tijd om me met een 
andere inburgeraar Hans in te zetten voor de 

een steentje bijdragen in dit dorp. Kijk eens 
naar de intocht van Sinterklaas (dat je dan een 
dag later het gezicht van die ene Zwarte Piet 
achter de kassa bij Derks herkent), of de men-
sen van het klarinetensemble die het plein voor 
het SVO vrij van rommel houden, of als het een 
tijdje vriest het team van mensen dat onder 
het genot van een neut een ijsbaan aanlegt op 
datzelfde plein. Graag ook wordt er geld van 
de gemeente aangenomen: De jongens en 
meiden van OVB die de stoepen onkruidvrij 
maken, en het team van mensen dat het oud 
papier komt ophalen. Soms lijkt het er op dat 
diezelfde gemeente heel goed weet dat men 
het in Overasselt allemaal zelf wel kan regelen 
(of hebben zij toch bijgedragen aan die mooie 
nieuwe OVB-kantine?). 
Eén keertje maar hadden we onenigheid met 
de overbuurvrouw toen we op een zonnige 
zondag met de bosmaaier onze sloot weer 
toonbaar wilden maken. Tja op een dorp let-
ten mensen wel echt meer op elkaar dan in 
de stad, zowel in positieve als in negatieve zin. 
Gekscherend zeggen we wel eens tegen el-
kaar, ja kijk uit want “dáár wordt over gepraat 
hoor!” Gelukkig gebeurt het ook dat, als je op 
zo’n zelfde mooie dag buiten een muziekje op-
zet, je een appje van de overbuurman krijgt die 
het nummer herkent: of het niet wat harder kan! 

Kidsclub Overasselt 
en op school bij de 
Ouderraad te gaan. 
Ook was er ruimte om 
iets serieuzer met mijn 
hobby aan de slag te 
gaan, via facebook 
en instagram verkoop 
ik nu o.a. mijn zelfge-
maakte tassen en kus-
senhoezen (zoek maar 
eens op Mokoke.ellis). 
Wat Maarten en ik al-
lebei erg fijn vinden is 
dat heel veel mensen 
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Groep 8 gaat binnenkort de basisschool verlaten. Ze denken alvast na over de toekomst. 

Over dertig jaar dan……… 

   
……..ben ik 42 jaar en moeder. Ik 
werk als rechercheur. 
                       
                       Willemijn Pauwels 

……ben ik juf en woon in 
Overasselt. Ik heb dan 
kinderen en een man/vriend 
en huisdieren.     Evi van Haren 

….ben ik moeder, 
levensgenieter, politie, 
gezond en gelukkig.                 
             Ellemijn Theunissen 

   
…….zit ik op de tractor, woon ik in 
Malden of Overasselt. Zeker niet 
in de grote stad in ieder geval. 
Het maisdoolhof is dan van Bart 
of mij. Ik heb een hond, varken, 
geit en kalfjes.  
                             Juul Hopman 

……ben ik chirurg en woon ik in 
Nijmegen en heb ik een man 
en twee kinderen en sowieso 
veel vrienden. Ik ga vaak en 
lang op vakantie naar Malagá.                           
                                  Lana Jacobs 

…..woon ik in Italië en ben ik 
42 jaar. Ik ben dan een 
formule 1 coureur en heb 
veel geld.  
 
               Tom Schoenmakers 

 

   
….kan ik goed tekenen en werk ik 
als tekenaar. Ik woon in Malden.      
                            Sara van Raaij  

……..ben ik mezelf, woon ik in 
Overasselt. En heb ik een 
vakantiehuis in Griekenland.           
          Georgios Papadovasilakis 

….…ben ik volwassen. Ik heb 
nog geen idee welk beroep 
ik dan heb. Wel woon ik in 
Overasselt.         Noud Selten 
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……ben ik 42 jaar. Ik hoop dat ik 
als bijbaantje op het trainingsveld 
sta met genoeg hondjes om mij 
heen. Ik werk als verpleegster en 
woon in de buurt van Overasselt 
in een ruim huis met een grote 
wei waar mijn 2 honden aan het 
spelen zijn.        Liv Haggenburg 

…….. ben ik niet meer in 
Overasselt, maar woon ik in 
Nijmegen. Ik heb een gezin 
met twee of drie kinderen en 
een hondje Nala. Ik werk in 
mijn eigen spa/beauty salon.  
                             
 
                             Lena Gepperth 

……….woon ik niet meer in 
Overasselt, maar het liefst 
ergens in Noord-Brabant. 
Bijvoorbeeld in Den-Bosch. 
Ik heb een gezin met één of 
twee kinderen en mijn hond 
Sprouseje. Ik werk in mijn 
eigen beauty-salon. 
                        Isabel Verwaal 

  
 

…… heb ik een hond, woon ik 
lekker rustig, maar niet in 
Overasselt. Ik heb een grote tuin 
met een trampoline en zwembad! 
Ik heb kinderen en een 
man/vriend. Ik houd nog steeds 
van surfen en voetballen. Ik werk 
als juf. En ik ben gezond.         
                                      Isa de Bondt 

…..woon ik nog steeds in 
Overasselt en heb ik een 
paard, een hond en puppy’s. Ik 
ben getrouwd en heb 
kinderen.  
                          
 
                           Sophie Hopman 

……ben ik rechercheur die 
achter criminelen aan gaat. 
Met overal blauwe plekken 
door het vechten. Ik woon 
in een huis in Amerika met 
een gezin. Ik heb ook een 
paar eigen liedjes.                   
                    Froukje Kersten  

 

  
…….woon ik niet meer in 
Overasselt en ik weet nog niet 
wat ik dan voor een beroep 
heb.       Jahnowa Karapinar 

…. heb ik mijn eigen boer- 
derij met 
koeien in Overasselt.                                                         
                               Jelte Poels 
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-VAN DE REDACTIE-

WONINGBOUW, SUPERMARKT EN SLAGERIJ

Het werklandschap nadert z’n voltooiing. Fase 1 zijn de bedrijven en een paar bedrijfswoningen 
die volop in uitvoering zijn. Fase 2 ligt nu op de tekentafel. Het betreft een twaalftal kleinere wo-
ningen, de nieuwe supermarkt van Derks en de nieuwe slagerij van Hermanussen. Bijgaande 
artist impressions maken duidelijk hoe het ongeveer er uit komt te zien. Supermarkt en slagerij 
worden ontsloten vanaf de Schoonenburgseweg. De woningen komen daar achter te liggen, op 
de hoogte van de zorgwoningen van de Buurderij.

IMPRESSIE SUPERMARKT EN SLAGER

IMPRESSIE VAN WONINGBOUW EN WERKLANDSCHAP
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-VAN DE REDACTIE-

TRAINEN VOLGENS HET BOEKJE
Het grootste voetbaltalent in Overasselt van 
het vrouwenvoetbal is zonder twijfel Anouk Ja-
cobs. Ze is ooit begonnen bij de Overasseltse 
Boys toen ze negen jaar oud was. Daarvoor 
was ze bij het korfbal maar daar was ze al bij-
na net zoveel bezig met de bal aan de voet als 
in de hand. Na twee jaar bij de boys is Anouk 
gescout door het zeer gerenommeerde SC 
Woezik waar Anouk nu al ruim vijf jaar speelt. 
Ze doorkruist met haar team het hele land, 
van Excelsior in Rotterdam tot de Harkemase 
boys in Friesland. In de bus ernaartoe is het 
dan hartstikke gezellig maar wee je gebeente 
als er verloren is, dan duurt de terugreis erg 
lang. Gelukkig komt dat niet zo heel vaak voor 
want dit jaar is haar team 2de geworden. En als 
er geen corona crisis was geweest misschien 
wel eerste! Hoe houdt Anouk zich eigenlijk fit 
tijdens de coronacrisis? Tijd voor een belletje. 
Niet dat het zo makkelijk is om Anouk aan de 
telefoon te krijgen want ze is hartstikke druk 
bij Derks in de winkel waar het nu extra druk is 
vanwege de overstap naar Plus.
Anouk vertelt dat ze nu extra vaak gaat hard-
lopen om haar conditie op peil te houden. Aan 
haar techniek werkt ze via een boekje waar 
veel oefeningen in staan. “Ik kijk ook veel oe-
fenfilmpjes op internet die ik dan thuis kan na-
doen. Ik wil graag mijn niveau verder ontwik-
kelen.” Anouk was voor de winterstop namelijk 
topscoorder. Ze is extra gemotiveerd om goed 
haar best te doen want dan kan ze misschien 
wel naar vrouwen 1 of 2, die spelen in de top-
klasse. “En uiteindelijk kan ik misschien wel 
prof worden’’, mijmert ze. ‘‘Ik mis het ontzet-
tend. Vooral de gezelligheid en de spirit van het 
team. Lieke Martens is mijn grote voorbeeld, 
de Messi van het vrouwenvoetbal. Ik heb niet 
zo lang geleden haar boek gelezen, daarvan 
heb ik geleerd doelen te stellen en niet op te 
geven.”
Zo zie je maar dat voetbaltalent bij meisjes 
net zo goed te vinden is als bij jongens. Maar 
dat wisten we natuurlijk al door de successen 
van onze oranje leeuwinnen. Meidenvoetbal is 
HOT!  Is meidenvoetbal ook iets voor jou? Er is 
een super enthousiast meidenteam in Overas-

selt bij de OVB. Vind je het leuk om kennis te 
maken met dit gezellige team? Kom dan eens 
mee trainen. Zij zouden het erg gezellig vinden 
om er wat meiden bij te hebben. Of je nu uit 
Overasselt komt of daarbuiten, of je nu veel ta-
lent hebt of weinig, iedereen tussen de 9 en 14 
jaar is welkom want plezier staat voorop. Voor 
meer informatie bel met Laura Janssen:

06-53507568
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-DOOR ONZE REPORTER-

DIGGERLAND
In Overasselt wonen behoorlijk veel mensen 
die hun brood verdienen in het grondverzet. 
Ik denk dat iedereen in het dorp minstens één 
persoon kent die machinist is op een graafma-
chine, bulldozer, shovel of minigraver. En als 
dat al niet het geval is dan toch wel iemand 
die in de branche werkt als monteur, planner 
of wellicht chauffeur op een zandwagen. Wat 
direct opvalt is hun liefde voor hun vak. Het is 
dan ook niet geheel verwonderlijk dat enkele 
ervan het initiatief hebben genomen om, naar 
Engels voorbeeld, in Overasselt een Digger-
land te openen. Het Diggerland is een pretpark 
dat volledig gericht is op graafmachines. Er zijn 
vijf Diggerlands in het Verenigd Koninkrijk, en 
het Diggerland in Overasselt wordt het eerste 
op het vaste land.
Diggerland is het kindje van Huge Hole, de ei-
genaar van HE Services: de grootste leveran-
cier van graafmachines en andere industriële 
voertuigen in heel Europa. “Ik hoorde dat hij 
al zocht naar uitbreiding op het vaste land en 
heb meteen contact gezocht”, aldus Terry Al-
tum van de vereniging Diggerland Overasselt. 

“En deze Great Gatsby der hydraulische graaf-
machines had er meteen oren naar. Al praten-
de kwamen we op een alsmaar realistischer 
wordend beeld. Temeer daar er in Overasselt 
geschikte zandgronden zijn omdat de boeren 
steeds vaker uitgekocht worden door overbe-
mesting- en stikstofbeleid.”
Terry vertelt dat hij vorig jaar in het plaatsje 
Strood het park Diggerland bezocht en meteen 
enthousiast werd. “Huge Hole is een vent met 
een heleboel graafmachines en een onuitput-
telijke liefde voor diezelfde graafmachines. Hij 
bedenkt de attracties allemaal zelf. De bezoe-
ker kan de hele dag naar hartenlust met graaf-
machines ‘spelen’. Voor de kinderen vanaf 6 
jaar is er al een programma. Het heeft nogal 
wat voeten in aarde maar eind september kan 
de schop in de grond. Maar we blijven met bei-
de benen op de grond staan, want we weten 
dat vergunningen niet altijd makkelijk te krijgen 
zijn. Maar daar graven we ons wel doorheen”, 
zo zegt Terry Altum.
Wil je alvast een voorproefje? Surf maar eens 
naar Diggerland op het internet.

IMPRESSIE DIGGERLAND OVERASSELT

TERRY MET ZOON CAVUM
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-VAN DE REDACTIE-

EEN EIND AAN ALLE TWIJFEL

We schreven al eerder over de wereldberoemde Josephine Baker. Dat deze ster 
van wereldformaat écht in Overasselt heeft opgetreden in café van Lin, in de nada-
gen van Market Garden, geloofden maar weinigen. Marco Cillissen uit Groesbeek 
dook bijgaand document op en stuurde het naar Henk van Lin. Het komt uit een 
Canadese Oorlogs Agenda van het Essex Scottish Regiment. Het ultieme bewijs en 
een einde aan de twijfel…
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Bennie schildert al tientallen jaren. Het 
liefst werkt ze met aquarel. De Maas is 
haar favoriete onderwerp. ‘‘De Maas 
kan er soms zo somber uit zien’’, zegt 
Bennie. Dit aquarel is daar een prach-
tig voorbeeld van.

TEKENING BENNIE VAN LANGEN


