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COLOFON

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

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, 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 17 september op 
de mat. 

DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorpskrant? 
Heel graag! Mail uw verhaal voor  
13 augustus 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

WISSELING OP DE BOK
DOOR FONS GERRITS

DOOR LÈNE CREEMERS
UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL

Voor je ligt weer een goed gevulde Dorpskrant want als je in 
Overasselt woont is één ding zeker, er speelt altijd wat in ons 
“durpke an de moas”. Anke is gaan kijken bij Wim Marijnissen 
hoe het staat met de wijnbouw in Overasselt, Judith heeft het bij-
zondere levensverhaal van Mevrouw Bruns opgetekend, Nick is 
bij Tattoo Gert langs geweest en ik ben gaan kijken bij het inzet-
ten van een champignoncel bij Ton van de Brand. En dat is nog 
maar een greep van de inhoud van nummer drie van jaargang 
vijf.

Wil je ook een stuk schrijven voor de Dorpskrant? Wil je als een 
onderzoeksjournalist de onderste steen boven halen over een 
onderwerp? Wil je aandacht vragen voor jouw vereniging, club 
of buurt?  Aarzel niet en neem contact op met de redactie.  En 
mocht je hulp nodig hebben om een artikel van de grond te krij-
gen? We zijn er voor je.

Een jaar lang heb ik de rol van hoofdredacteur mogen waarne-
men en na dit nummer zal Wim Cousijn weer op de bok van de 
dorpskrant plaatsnemen en de teugels van mij overnemen. Ik 
heb het met veel plezier gedaan en ik kan dankzij de aangelever-
de kopij van vaste redactieleden en van gelegenheidsschrijvers 
terugkijken op een zestal geslaagde dorpskranten. Ik wens je bij 
het voorliggende nummer veel leesplezier.

De oplossing van de puzzel in nr 2 van april is:

DIEREN DIE JE BINNEN EN BUITEN ONS DORP KUNT ZIEN.

De puzzel was dit keer wat moeilijker, 
omdat toevallig het woord ‘vos’ er twee 
keer in voorkwam. Als je de verkeerde 
vos wegstreepte dan kreeg je niet de 
juiste oplossing.

Uit alle goede inzendingen heeft Franz 
Grienberger weer een winnaar getrok-
ken. De winnaar is geworden: Sien Kup-
pen.

Sien proficiat, namens de redactie van 
de Dorpskrant.
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RE(D)ACTIE

HERDENKING OP DE DAM

DOOR ENGELBERT HEUTINK

REDACTIE

Voedselverspilling in Overasselt.
Een mooie foto van een veld met prachtige 
boerenkoolplanten (‘Moos’ op z’n Saksisch) op 
de hoek van de Garstkampsestraat en het Duis-
terstraatje in de Dorpskrant van februari 2021. 
Er is uiteindelijk ongeveer eenderde van de 
oppervlakte geoogst en de rest was eind maart 
doorgeschoten met blad dat aan het vergelen 
was. Uiteindelijk niet geoogst, verhakseld en als 
groenbemester ondergewerkt!  Waarschijnlijk 
omdat de kosten van oogsten hoger waren dan 
de opbrengst prijs. Maar dat kan niet meer anno 
2021!  De voedselbanken groeien, duurzaamheid 
begint bij geen voedsel meer weggooien of ver-
nietigen. Ik weet niet wie de teler/ eigenaar was 
maar dit had anders gemoeten en ook gekund.

Hiernaast de foto waarop u doelt. Wat de reden van deze voedselverspilling is, weet ik niet. Een 
korte zoektocht op het internet leert wel dat er veel wetgeving is omtrent voedsel. Aan de ene 
kant goed dat er regels zijn die de consument beschermen tegen slechte of ongezonde pro-
ducten, de andere kant van de medaille is dat er soms erg harde maatregelen getroffen worden 
om de regels te handhaven. Zo las ik dat een Zeeuwse boer vorig jaar met 60.000 kilo pruimen 
bleef zitten omdat ze 3 millimeter te klein waren.

Karel van Lin, geboren en getogen in Overasselt, speelt de bastrombone tijdens de indruk-
wekkende dodenherdenking van 4 mei jl op de Dam. 

Karel maakt deel uit van het koperensemble van het Orkest Koninklijke Luchtmacht dat de 
muziek tijdens de plechtigheid verzorgde.
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Deze foto’s, die begin mei gemaakt zijn, 
laten de vorderingen zien bij de nieuwbouw 
van Derks aan de Schoonenburgseweg. Ik 
heb geïnformeerd bij Matthijs Glastra over 
de woningbouw op de huidige locatie van 
Derks op de hoek Hoogstraat/Garstkampse-
straat.
 
De projectontwikkelaar die het perceel van 
Derks heeft aangekocht heeft een schetsplan 

Al sinds de jaren tachtig wordt er door een aantal 
wielerfanaten een inmiddels legendarisch tourspel 
georganiseerd. Aanvankelijk door Gerard van Ha-
ren, Cor Ariëns en Willie van Langen onder auspi-
ciën van tafeltennisvereniging OTTV en sinds het 
jaar 2000 is het spel overgegaan naar korfbalclub 
ONA waarbij Peter Jansen, Willie van Langen en 
Willie van Elk de organisatie op zich nemen.

In het internetloze tijdperk werden de standen 
nog opgehangen bij Drogisterij van Langen en 
Café De Zon. Vanaf een uur of zes zag je dan een 
samenscholing van mensen die de stand bekeken 
en natuurlijk de etappe van de dag bespraken. 
Later werd het rekenprogramma Excel gebruikt en 
nu iedereen een e-mailadres heeft, ontvangt elke 
deelnemer iedere dag een bijgewerkte stand via 
een e-mailtje.     

Het aantal deelnemers is bijna ieder jaar tussen 
de 80 en 110 deelnemers. De welkome opbrengst 
voor de ONA is tussen de € 250,00 en € 400,00 
naar gelang het aantal deelnemers.

SUPERMARKT DERKS

HET LEGENDARISCHE TOURSPEL VAN ONA

Het gaat om het spel, zeker niet om de prijzen. Het 
gaat erom dat je er plezier aan beleeft, al is het 
maar om een ander de loef af te steken. De inleg 
van € 5,00 per formulier is laag  en de winnaar ont-
vangt “slechts” € 40,00 en minstens zo belangrijk, 
de eeuwige roem. Heb jij ook interesse om dit jaar 
mee te doen? Neem dan contact op met Peter 
Jansen: pgh.jansen@caiway.nl

bij het college ingediend. Hij heeft aan de 
gemeente gevraagd om aan dit plan plano-
logische medewerking te verlenen. Het 
advies hierover is bij de gemeente in voor-
bereiding en wordt waarschijnlijk eind mei 
of begin juni aan het college voorgelegd. Als 
het college instemt met de plannen, zal er 
een participatieronde starten in de loop van 
juni of juli. Het is nog niet bekend hoe hier 
vorm aan gegeven wordt. 

DOOR ANKE HERMSEN

Mathieu van der Poel
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SUPERMARKT DERKS

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 
70 10. OV-ambassadeurs geven er ant-
woord op uw vragen over het gebruik 
van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen 
de OV-ambassadeurs. De provincies Gel-
derland, Flevoland en Overijssel vinden 
het belangrijk dat iedereen met het open-
baar vervoer veilig en gemakkelijk kan 
reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg 
over reizen met trein en bus. 

De maandelijkse inloopspreekuren voor 
senioren zijn helaas tot nader orde gean-
nuleerd. De coronamaatregelen laten het 
niet toe. Mensen met vragen over het ge-
bruik van het OV kunnen nu wel terecht 
tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wanneer: maandag tot en met vrijdag      Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag   Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag   Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur

TELEFONISCH SPREEKUUR OPENBAAR VERVOER

OPSPORING VERZOCHT

038 - 3037010 www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt of hoe de 40% korting voor 
samen reizen werkt? Wilt u meer weten 
over de coronamaatregelen in het OV of 
juist informatie over verlenging van abon-
nement, keuzedagen en/of bent u (onver-
wacht) noodgedwongen afhankelijk van 
OV maar u weet nog niet hoe het werkt? 
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens 
het telefonisch spreekuur. De OV-ambas-
sadeur neemt met u het antwoord door. 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op 
weg!

Meneer v d Riet heeft een ring in zijn bezit die 
iemand uit Overasselt ooit gevonden heeft. Het 
is niet duidelijk waar de ring is gevonden. Het 
zou erg prettig zijn als de ring bij de eigenaar 
terugkwam. Beschrijving: Het is een gladde ring 
zoals een trouwring, mogelijk van zilver met 
binnenin gegraveerd “Ans 4-4-1981”. 

Komt de ring u bekend voor of kent u iemand 
die er mogelijk iets van af weet? Neem dan 
contact op met Lène Creemers 024-6222110 
dan brengt zij u in contact met Meneer v d 
Riet.
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Wyatt 

Dag, groep 8 ! 
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Deze kanjers gaan naar het middelbaar onderwijs.  



8

CHAMPIGNONTEELT DEEL 3
DOOR FONS GERRITS

De kans is groot dat je tijdens een wandeling 
door Overasselt tegen een oude champig-
nonkwekerij aanloopt. Er staan er ongeveer der-
tig. Dit is een typisch Overasselts fenomeen. In 
Balgoij, Nederasselt of Heumen vind je de cham-
pignonkwekerijen niet in zulke aantallen. In de 
vorige Dorpskranten verschenen de eerste twee 
delen van het drieluik over de champignonteelt in 
Overasselt. In deel 1 beschreef ik hoe het zaadje 
van de champignonteelt via de route Horst en 
Mook in 1951 in Overasselt in vruchtbare aarde 
viel. In het tweede deel beschreef ik de ontwik-
keling van de champignonteelt die uiteindelijk tot 
meer dan dertig telers leidde en we zagen dat 
daardoor economisch ook andere konden profi-
teren zoals de smid, de installateur, de aannemer, 
de transporteur, de kolenhandel, de mesthan-
del, het broed, de veiling etc etc. Maar ook de 
scholieren die een zakcentje verdienden en de 
pluksters die de huishoudportemonnee aanvul-
den. (Onmiddellijk schiet mij de naam van Annie 
Arts te binnen die regelmatig bij verschillende 
kwekers bijsprong om de oogst binnen te halen.)  
In dit laatste deel ga ik in op de neergang van de 
champignonteelt in Overasselt die er in geresul-
teerd heeft dat er in Overasselt nog slechts op 
één plaats champignons gekweekt worden. Hoe 
kon het gebeuren dat er van de meer dan dertig 
telers nog maar één of twee over zijn?

Kleinschalig
De eerste jaren werden de cellen gevuld 
met houten kisten die vol zaten met zelf 
bereide mest en slib en waardoor het broed 
gemengd werd. Verreweg het meeste werk 

gebeurde met de hand. Ook het stoken voor 
het uitstomen van de bacteriën in de mest 
was arbeidsintensief.

Al het harde werk om de mest te bereiden, 
te mouleren, in te zetten, uit te stomen, te 
verwarmen, te besproeien en af te ventile-
ren gaf nog geen garantie op een geslaagde 
oogst. Verschillende ziekten lagen op de 
loer. Als de hygiëne niet op orde is dan is de 
kans groot dat de oogst totaal of grotendeels 
mislukt. Champignons worden belaagd door 
uiteenlopende ziekten en plagen, van de 
champignonvlieg tot de mummieziekte en het 
champignonvirus. 

Wie is de mol?
Regelmatig duiken er zogenaamde droge 
mollen op tussen de paddenstoelen. Dit zijn 
misvormde champignons die besmet zijn met 
een schimmelziekte. De veroorzaker van de 
ziekte is een schimmel die door de cham-
pignonvlieg overgebracht kan worden. Deze 
champignons zijn onverkoopbaar. Omdat 
zowel de ziekteverwekker als de champignon 
schimmels zijn, is het erg lastig om de één te 
bestrijden zonder de ander te schaden. Als 
de champignon in de juiste balans verkeert 
maakt die zelf een stofje aan dat de groei van 
andere schimmels in de buurt remt. Tegen-
woordig wordt dit stofje kunstmatig verkre-
gen en in een hoge concentratie toegevoegd 
aan het champignonbed en zo houd je de 
droge mollenziekte tegen. In de eerste jaren 
van de teelt waren die technieken er echter 

Het inzetten van de champignons
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nog niet. Naast droge mollen bestaan er ook 
nog natte mollen. Deze ziekte wordt veroor-
zaakt door weer een andere schimmel die 
ervoor zorgt dat de champignon verandert in 
een vormeloze pluizige massa, die vreselijk 
stinkt. 

Van de kist naar het bed
De eerste mechanisatie, die voor de kwe-
ker een investeringsbesluit vormde, was de 
overgang van kisten naar stellingen met bed-
den boven elkaar.  De mest werd dan kant 
en klaar aangeleverd en via een band naar 
binnen op de bedden gebracht. De kwekerij 
moest dan wel een ingang hebben waardoor 
de loopband naar binnen kon en er moest 
een plaats gemaakt worden voor de cellen 
waar zware machines schoon konden wer-
ken. De houten kisten moesten vervangen 
worden door stalen stellingen met houten 
planken. Voor de kleinere kweker, die naast 
de champignonteelt ook nog varkens of vee 
hield, een lastige beslissing om hierin mee 
te gaan en te investeren. Zeker als men een 
paar mislukte oogsten had gekend was men 
geneigd te stoppen en er een paar varkens in 
te jagen. 

Prijs van champignon
Bovendien was de prijs niet altijd stabiel. In 
de hoogtijdagen kon de prijs per kilo oplopen 
tot wel 13 of 14 gulden per kilo. Vooral rond 
de kerst was de vraag het grootst en rezen 
de prijzen de pan uit. Even zo goed kon de 
prijs in de zomer weer tot een dieptepunt 
zakken. Als we tegenwoordig kijken naar de 
prijs is die niet of nauwelijks genoeg om quit-
te te draaien.

De prijs van een bakje champignons zakt 
steeds verder waardoor het bestaan van 
de kwekers wordt ondermijnd. De prijs zakt 
terwijl de kosten voor energie en arbeid 
toenemen. Een bakje van 250 gram kost in 
de supermarkt amper 90 cent en niet zelden 
zijn er aanbiedingen van 60 of 70 cent. Het 
zal niet lang duren voordat er geen Hollandse 
champignon meer in de supermarkt te vin-
den is.

Schaalvergroting
Zoals zo vaak het geval is in de agrarische 
sector, is het zelden de kweker die van 
schaalvergroting en mechanisatie beter 
wordt. Voor schaalvergroting is veel vreemd 
vermogen nodig. Hier komen de banken 
weer om de hoek kijken die een steeds dik-
kere vinger in de boerenpap krijgen. 

Als je een modern champignonbedrijf be-
zoekt, zie je pas hoe grootschalig en hoe ef-
ficiënt het gaat. Duurde het in de beginjaren 
nog 6 tot 8 weken voor je de eerste champig-
non kon plukken, tegenwoordig staat de eer-
ste oogst in twee weken gepland. De mest en 
de dekaarde wordt compleet via een doek in 
de bedden getrokken en in een uurtje is er 
voor 150m2 ingezet. De grote kwekers in Bra-
bant en Limburg hebben tot wel 150 mensen 
in dienst. Medewerkers die niet zelden op de 
kwekerij zelf gehuisvest zijn.

Milieu
Hoewel de bestrijdingsmiddelen die in de 
champignonteelt gebruikt worden relatief erg 
meevallen heeft de kweker in het verleden 
zeker wel te maken gehad met impact op het 
milieu. Dat kwam met name door de afgraving 
van slibgronden. In het begin in Milsbeek aan 
de Maas en later, toen deze gronden uitgeput 
raakte zijn de veengronden in Drenthe en 
later in Duitsland gewonnen en tegenwoordig 
zelfs in de Baltische Staten en Ierland. Nadeel 
is niet alleen dat dit veen over grote afstand 
moet worden vervoerd maar bovendien ver-
dwijnen waardevolle veengebieden bij de 
afgravingen. En dat terwijl een veenlaag, on-
der de juiste natuurlijke omstandigheden, met 
slechts één millimeter per jaar groeit.

Polen heeft de koppositie van Nederland 
overgenomen binnen de EU qua omvang. Qua 
kennis speelt Nederland nog wel de eerste 
viool. De omstandigheden voor loonkosten en 
slibwinning liggen in Polen veel gunstiger. 

De laatste champignonteler in Overasselt
Ton van de Brand aan de Valkstraat is de 
laatste die champignons kweekt in Overasselt. 
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Iwan en Ardi Jacobs op de Schoonenburg-
seweg hebben in 2000 de strategische keuze 
gemaakt voor exotische paddenstoelen als de 
oesterzwam en shitakes. 

Wil je de echte Overasseltse champignon 
proeven? Je kunt ze van ’s morgens 8:30 tot 
‘s avonds 10:00 bij beide kwekers kopen in 
de automaat. Wil je eens kijken op de kweke-
rij? Ton van de Brand wil het je graag laten 
zien en kan er enthousiast over vertellen. Bel 
Ton even van te voren op 06-51033039. Ton 
is vast in de buurt van de kwekerij. En heb je 
een lekker recept voor champignons dat je 

met de dorpskrant wil delen? Stuur het op 
naar redactie@overasselt.info. Mocht je aan-
vullingen of correcties hebben dan ontvang ik 
die graag. 

De serie over de champignonteelt kwam tot 
stand dankzij: Jo Loefen, Ine Arts, Albert Van 
Hezewijk, Ton vd Brand en vele anderen. De 
belangrijkste bronnen die gebruikt zijn: 50 jaar 
CNC, Vakliteratuur van Griensven en Bels, 
Historie Molenhoek en diverse sites op het 
internet. Foto’s van Ine Arts, Carel Jansen, An-
nelies vd Bosch en opnames bij Ton vd Brand. 
Allen bedankt voor de inbreng.

1. M.Beelen
2. T. Lamers
3. T. Theunissen
4. D. Theunissen
5. F. Theunissen
6. P. Arts
7. G. Peters
8. H. Vd Burgt

9. T. Gerrits
10. A. Jacobs
11. N. Peetersweem
12. N. Derks
13. T. Peetersweem
14. T. Fleuren
15. A.v Hezewijk
16. J. Duighuisen

17. H.Duighuisen
18. B. vd Burgt
19. t. vd Brand
20. G. Gerrits
21. J. Arts
22. B. Smolders
23. T. Theunissen
24. G. Duighuisen

25. G. Jansen
26. H. Gerrits
27. T. Duighuisen
28. T. Pouwels
29. W. Duighuisen
30. W. Duighuisen
31. T. vd ligt
32. Schel

33. T. Thelosen
34. Rosmalen
35. Wintjes
36. J. Jetten
37. vd Groes
38. b. vd brand

Champignon Handel    Broedlab
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In januari 2005 werden er in ons dorp en-
quêteformulieren verspreid om de wensen 
van de bewoners te peilen over de leefbaar-
heid in ons dorp. Op 22 juni werd er een 
bewonersavond georganiseerd door het 
Dorpsplatform i.o. om voor het eerst werk-
groepen te formeren rondom de actiepunten 
die in de enquête naar voren kwamen. Op 1 
oktober van dat jaar werd de eerste nieuws-
brief verspreid. In deze nieuwsbrief was te 
lezen dat inmiddels 30 mensen zich hadden 
aangemeld om de verschillende werkgroe-
pen te bemensen (bestond dat woord toen 
al?). Werkgroepen die genoemd werden: 
Veiligheid, Landelijke charme, Jeugd,
Zorgen voor zorg, Onderhoud. 

In december kwam de tweede nieuwsbrief 
waarin de namen verschenen van alle be-
trokkenen die mee wilden bouwen aan dit 
initiatief. Op 30 mei 2006 is de vereniging 
Dorpsplatform Overasselt opgericht bij no-
tariskantoor Hoge van den Broek te Nijme-
gen door Ate van Balen uit de Prinses Ire-
nestraat en Anna Wintjes uit de Laagstraat. 
Daarmee was de oprichting een feit. In de 
archieven bleek dat er in 2008 een bijeen-
komst werd georganiseerd met als thema: 
Overasselt in 2020. Nu dat jaar achter de 
rug is kunnen we de balans opmaken. Wat 
wilde men toen en is dat gelukt?

Om deze vraag te beantwoorden in het ka-
der van dit artikel denk ik niet dat alle inder-
tijd genoemde zaken aan de orde kunnen 
komen. Vandaar een selectie.

Centraal bij alle wensen stond het behoud 
van het dorpse karakter. Specifiek werden 
daarbij genoemd: woningbouw, de Hoog-
straat en het Werklandschap. Erg concreet 
werd het niet in de plannen, het ging vooral 
om het gevoel.

Met name de woningbouw diende (en dient 
nog steeds) gefaseerd te gebeuren met een 
maximum van 15 à 20 woningen per jaar. 
Wat betreft de Hoogstraat werd het iets 

15 JAAR DORPSPLATFORM
DOOR NICK EGTBERTS

duidelijker en vooral de gewenste snelheids-
beperking tot maximaal 30 kilometer was 
overduidelijk. Het moest ook groener en 
dorpser en het vrachtverkeer zou ontmoe-
digd moeten worden, maar daar is tot op 
heden niets van terecht gekomen.
Een innige wens was het afsluiten van de 
Maasdijk voor auto’s en motoren. En ook 
aan de agrarische sector werd gedacht: 
die moest indien nodig kunnen uitbreiden 
maar wel rekening houden met milieu en 
beeldkwaliteit. Ook hierbij werd men niet zo 
concreet.

Tot slot: is er iets bereikt uit de toenmalige 
wensenlijst? Jazeker, we noemen 3 zaken.
Allereerst, men wilde een wandelpad langs 
de Maas. Ik denk dat de wandelaars onder 
de lezers hier erg blij mee zijn. Het toen 
genoemde wandelroutenetwerk is er ook 
gekomen, zelfs met vele vrijwilligers die zich 
inspannen voor het behoud ervan. 
En het Werklandschap, bedoeld voor klein-
schalige bedrijven, via een wandelpad met 
het dorp verbonden is bijna klaar!

Toch zal het indertijd gestarte DPO nog 
steeds een rol kunnen vervullen door, voor 
en met de inwoners. Het 15-jarig bestaan 
zal niet ongemerkt voorbij kunnen gaan.

Zet maar in de agenda: donderdag 7 okto-
ber, met zijn allen naar het Verenigingsge-
bouw.
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WIJNBOUW IN OVERASSELT

Nederland
Al zou ons klimaat dat nu niet doen ver-
moeden, Nederland heeft een geschiedenis 
m.b.t. het telen van druiven om er wijn van 
te maken. In de Romeinse tijd werd er in 
Nederland al veel wijn gedronken. Dus was 
er waarschijnlijk ook sprake van wijnbouw. 
De eerste melding van wijnbouw is echter 
pas in het jaar 968 in de omgeving van 
Maastricht, tegen de hellingen in de vrucht-
bare lössbodem stonden vele wijnranken. 
Er was toen sprake van een warmer klimaat 
in ons land waarvan de druiventeelt profi-
teerde. In de 15e en 16e eeuw kreeg wijn 
een concurrent. Er werd steeds meer bier 
gebrouwen en gedronken ook omdat het 
door de toevoeging van hop langer houd-
baar was. Dit, in combinatie met het kouder 
wordende klimaat en luis op de druiven, 
zorgde ervoor dat de wijnbouw rond 1800 
vrijwel stopte. In de jaren 70 van de 20e 
eeuw zijn enkele ondernemers gestart met 
het aanplanten van nieuwe wijngaarden. 
Sindsdien is er een groei van wijnbouw 
in Nederland te zien, voornamelijk in Lim-
burg en in Gelderland. Op dit moment 
vinden we in Gelderland 8 wijngaarden. In 
de omgeving van Overasselt ligt één van 
de grootste wijngaarden uit Gelderland. In 
Groesbeek, wijnhoeve de Colonjes. Met 
zijn 13 hectaren verbouwt hij druiven voor 
10 soorten wijn. 

Wijn uit Overasselt?
Nog veel dichter bij huis vinden we rond 
Overasselt wijngaarden. Eén van Albert van 
Hezewijk op Worsum en één op Alverna 
op de Heikampseweg. Deze laatste wordt 

bewerkt door Thea en Wim Marijnissen.  
In Overasselt maak ik met hen kennis. In 
ons gesprek kom ik veel te weten over het 
maken van wijn. Wijn maken heet met een 
mooi woord vinificatie. Thea maakt al 40 
jaar wijn van de vruchten uit eigen tuin. 
Frambozen, kweeperen, bramen, kersen, 
vlierbessen enzovoorts. Er worden ook 
regelmatig vruchten gebracht door mensen 
uit de omgeving. In 2019 echter had Thea 
geen groene flessen meer om te bottelen. 
Na een beetje creatief denken zette ze een 
krat naast de glasbak op het dorpsplein. 
Aan de krat een briefje. “Wie heeft er voor 
mij groene wijnflessen?” Al na een halve 
dag was de krat bijna gevuld met flessen. 
Maar de grootste verrassing was wel het 
briefje dat in de krat was toegevoegd. “Ik 
heb een land met 200 meter druiven, is dat 
iets voor jullie?” Uit nieuwsgierigheid zijn 
Thea en Wim gaan kijken. Wat ze aantrof-
fen was een sterk verwaarloosd land “de 
Heikamp” waarop vroeger wel 30 rijen drui-
ven van ieder 60 meter lang stonden. De 
overgebleven 6 rijen waren bijna niet meer 
te gebruiken, platgetrapt en sterk verwaar-
loosd. Hun interesse was wel gewekt en zij 
besloten de boel op te knappen. Ze meld-
den zich aan bij de Brabantse wijnbouwers. 
Helaas namen deze geen leden meer aan, 
omdat ze nog maar twee bestuursleden 
hadden. Wim deed ze een voorstel: “Wij 
hebben geen verstand van wijn, maar wel 
van besturen. Als wij nu eens in het be-
stuur komen, dan kunnen we misschien 
toch lid worden.” Dat voorstel werd met 
beide handen aangegrepen en inmiddels 
verzorgt Wim het secretariaat en Thea de 

DOOR ANKE HERMSEN

Wijnbouw in Slovenië
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ledenadministratie. De vereniging is in twee 
jaar tijd uitgegroeid tot 900 leden. De naam 
is inmiddels veranderd in “wijnbouwers der 
lage landen”. Het delen van vreugde en 
kennis en samenwerken bij de druiventeelt 
en vinificatie is het doel van de vereniging. 
De handen zijn uit de mouwen gestoken 
en uiteindelijk zijn er op het land 4 rijen 
van 60 meter blijven staan. 240 druiven-
stokken. Na enige tijd zijn daar nog 3 rijen 
tussenin gezet, zodat er uiteindelijk nu zo’n 
420 druivenstokken staan. Elke stok levert 
1 fles wijn op. Dat er veel geleerd moest 
worden was duidelijk. Het eerste jaar was 
de oogst prachtig. Thea stond zelfs met 
een foto in de krant. Maar toen ze een dag 
later op de Heikamp aankwamen, waren 
alle stokken kaal. Spreeuwen hadden in 
één vlaag alle druiven van de stokken 
afgehaald. Een les voor het jaar daarop. 
Gelukkig hadden ze de foto nog. Over de 
druiventeelt en verzorging een volgende 
keer meer. Wij wensen Thea en Wim alvast 
een goede zomer toe. 

Vinificatie bij Wim en Thea

Bij de sportvelden staat een overbodig 
geworden elektriciteitshuisje. Er zijn 
plannen om het te behouden. Het staat 
niemand in de weg en misschien is het 
een heerlijk plekje voor vleermuizen. 
Electra en alles wat er bij hoort is in 
ieder geval al weg. We wachten af.

HOTEL VOOR DE VLEERMUIS
DOOR NICK EGTBERTS
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LEVENSVERHAAL VAN:
JOLANTA BRUNS-ZAJAC

De redactie van de Dorpskrant kwam ter ore dat 
mevrouw Bruns, wonend aan de Zilverbergweg 
63, wel een heel bijzonder levensverhaal heeft. 
We zochten haar op en zij vertelde over haar 
leven. Hier volgt een relaas op zevenmijlslaarzen. 

Jolanta Bruns-Zajac is op 12 maart 1929 gebo-
ren in Warschau. ‘Warszawa’, zoals zij zelf zegt in 
het Pools. Haar vader en moeder, Stanislaw-An-
toni Zajac en Anastzja Barzycka, willen na een 
eerstgeboren kindje dat snel na de geboorte 
overlijdt en hun tweede dochter Jolanta niet 
méér kinderen. Jolanta vertelt: “Zij vonden dat 
je kinderen moest kunnen voorbereiden op een 
toekomstig leven. En Polen was volgens mijn va-
der ‘de bek van de leeuw’. Met de Russen aan de 
ene kant en de Duitsers aan de andere kant. Ze 
wilden geen ‘oorlogsvlees’ produceren. Helaas is 
hij dat zelf geworden.”

Wanneer de oorlog uitbreekt in september 1939 
is Jolanta tien jaar. Meteen de eerste dag moet 
haar vader zich melden bij het Poolse leger. “Dit 
was de laatste keer dat ik hem heb gezien. Hij 
had pech, want uiteindelijk liep het leger in de ar-
men van de Russen en daar is hij krijgsgevange-
ne gemaakt.” Jolanta en haar moeder wisten niet 
waar hij gebleven was. Ze kregen eind december 
één brief. “Een kerstcadeau, want tot die tijd wis-
ten we niet of hij in leven was. Later stuurde mijn 
vader nog twee kaarten. Een originele kaart heb 
ik nog steeds.” 

Krijgsgevangenen moesten volgens de Geneef-
se conventie ongedeerd blijven. Stalin lapte die 
afspraken echter aan zijn alles vermorzelende 
laars. Tijdens het zogenaamde ‘bloedbad van Ka-
tyn’ in april-mei 1940 liet Stalin bijna 4500 Poolse 
militairen vermoorden. De vader van Jolanta was 
één van hen. “Mijn vader kreeg een nekschot. 
Vroeger kon ik het me niet zo goed voorstellen, 
maar nu wel en ik denk er tegenwoordig meer 
aan hoe verschrikkelijk dit voor hem moet zijn ge-
weest. En dat terwijl mijn vader een pacifist was, 
wars van alle geweld!”

Met haar vader heeft Jolanta een bijzondere band 
en het is een hard gelag hem te moeten mis-
sen. Jolanta en haar moeder weten zich samen 
door de oorlogsjaren te slaan. Bijzonder is dat zij 
ondanks de moeilijke omstandigheden toch geen 
leerachterstand oploopt. Jolanta zit op een par-
ticuliere meisjesschool, in 1905 opgericht door 
twee idealistische dames die vonden dat meisjes 
ook recht hadden op goed onderwijs. Wanneer 
de Duitsers in 1939 het schoolgebouw bezetten, 
zorgt de schoolleiding ervoor dat het onderwijs 
in het geheim toch door kan gaan. “Zij hebben 
dat toen heel goed georganiseerd, met zoveel 
kinderen en leerkrachten. Een gedeelte van de 
lessen was in privéhuizen. We mochten niet met 
een groep bij de huizen aankomen, anders zou 
het opvallen. Dit heeft zo vier jaar geduurd en de 
Duitsers zijn nergens achter gekomen.”

DOOR JUDITH VAN BEUKERING

Jolanta Bruns-Zajac thuis in de stoel (januari 2021)
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LEVENSVERHAAL VAN:
JOLANTA BRUNS-ZAJAC

In augustus 1944 breekt er een opstand uit in 
Warschau, uitgevoerd door het Poolse verzetsle-
ger met als doel om Warschau te bevrijden van 
de Duitsers. Jolanta en haar moeder moeten hun 
huis ontvluchten als dit in de vuurlinie komt te 
liggen. In de oude stad vinden ze uiteindelijk een 
schuilkelder. “Op één matras lagen wel vijf perso-
nen. Wij hadden een tas vol met droog brood om 
te eten.” De opstand tegen de Duitsers mislukt, 
omdat deze veel beter bewapend zijn dan de 
verzetsstrijders. Jolanta: “De opstand werd geleid 
en uitgevoerd door jonge mensen, zelfs tieners 
deden mee. De communicatie van het verzet 
ging via riolen. Het huis waar wij zaten, lag aan 
een plein en daar was net een toegangsklep 
naar het riool. De Duitsers hebben dat ontdekt en 
toen iemand zijn hoofd naar buiten stak, werd hij 
doodgeschoten. Ik heb dat gezien. Zoveel jonge 
mensen zijn toen doodgegaan.”

“Na één maand in de kelder klonken er luidspre-
kers, de Duitsers riepen iedereen op om naar 
boven te komen. Dus wij gingen naar boven. Wij 
liepen daar in karavaan met duizenden mensen 
over de puinhopen van Warschau.” Jolanta en 
haar moeder worden naar een ‘overgangslager’ 
gebracht en van daaruit naar Duitsland gedepor-
teerd om op het platteland te gaan werken. “Een 
groot trauma voor mij. Al die jaren was het gelukt 
om niet naar Duitsland te hoeven gaan en nu 
moest dit alsnog. Als ik naar school ging, moest 
ik altijd uitkijken of er geen militaire vrachtwagens 
kwamen. Want iedereen kon buiten met een raz-
zia opgepakt worden.” 

Na een uitputtende reis van 36 uur in een over-
volle, verstikkende goederenwagon, komen 
Jolanta en haar moeder aan ergens in de buurt 
van Frankfurt. Na vele kilometers lopen, arriveren 
ze bij een soort barakken, ingericht met houten 
stellages van twee verdiepingen zoals je kent van 
concentratiekampen. Jolanta: “Het zat er onder 
de wandluizen. Een paar dagen later werden we 
per vrachtauto naar Forst gebracht aan de grens 
tussen Polen en Duitsland. Daar was een pleintje 
met wat huizen en de Duitsers gingen bekijken 
wat er met ons zou moeten gebeuren. Ze zoch-
ten mensen voor de boeren en voor fabrieken. 
Mijn moeder was bang dat ze bij de boeren aard-
appelen zou moet rooien en koeien melken. Dat 
was iets dat we nooit gedaan hadden. En toen 
kwam een Duitser met de vraag of er iemand was 

die kon naaien. Mijn moeder stak onmiddellijk 
haar hand op, want we hadden een naaimachine 
thuis.” 
In de plaats Sommerfeld, dat tegenwoordig bij 
Polen hoort, worden ze tewerkgesteld in een 
militair bedrijf. Zij moeten de uniformen die terug-
komen van het front lostornen. Twaalf uur per dag 
zijn ze aan het werk, van zeven uur ’s morgens tot 
zeven uur ’s avonds en met maar een half uurtje 
pauze. “Niettemin waren mijn moeder en ik blij, 
omdat we een dak boven ons hoofd hadden en 
te eten, al was dat maar waterige soep en kool-
rapen met wat aardappeltjes.” Als op een zekere 
dag het luchtalarm gaat en de Duitsers richting 
Dresden vertrekken, weten ze dat de Russen 
onderweg zijn. Als deze arriveren, is het een ge-
luk dat Jolanta’s moeder goed Russisch spreekt 
waardoor ze met rust gelaten worden. De Russen 
waren namelijk berucht om het verkrachten van 
vrouwen van tegenstanders. 

Na de komst van Russen volgt een lange reis te 
voet richting Polen. “Het was iets van 150 kilo-
meter lopen. In huizen die waren verlaten door 
de Duitsers zochten we naar kleding of voedsel. 
Duitsers hadden vaak weckpotten. Soms liepen 
er wat kippen die we vingen, plukten en kookten. 
Ik weet niet hoeveel dagen we hebben gelopen, 

Dienstausweis voor tewerkstelling in Duitsland 1944
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tot we in Poznań aankwamen in Polen. Maar waar 
moesten we heen? We hadden in Warschau niets 
meer te zoeken.” Ze besluiten om naar Radom te 
gaan waar Jolanta’s opa en oma wonen. Omdat 
het in hun huis veel te krap is, overnachten ze te-
gen betaling steeds ergens anders. Jolanta gaat 
in april wel meteen weer naar school. Ze rondt 
haar vierde klas van het Gymnasium af en doet 
in juni eindexamen. Ze doet het zelfs zo goed 
dat ze voor haar opstel een geldprijs krijgt. In de 
zomervakantie die daarop volgt, mag ze mee met 
een klasgenootje naar het platteland. De familie 
van haar vriendinnetje heeft er een boerderij. 
“Het was een fantastische tijd. Het was zomer en 
oogsttijd. We zochten paddenstoelen in het bos. 
De rogge werd van het land gehaald en in scho-
ven gezet. Na het werk op het land gingen we 
eten. We zaten aan lange tafels, met grote bakken 
soep, aardappelen en groenten. Voor mij was dat 
mijn mooiste vakantie ooit.”

Na haar eindexamen wil Jolanta verder studeren, 
een studie medicijnen is haar droom. Maar in 
communistisch Polen is een vervolgstudie eigen-
lijk niet mogelijk als je geen lid bent van de partij 
of als je geen geld hebt om iemand om te kopen. 
Als Jolanta tijdens een vakantie bij familie laat val-
len dat ze arts wil worden, brengt een oom haar 
in contact met een bevriend advocaat die de juis-
te connecties heeft. En Jolanta mag toelatings-
examen doen! Over deze gebeurtenis zegt ze: 
“Dat is iets in mijn leven, ik noem dat wonderen, 
dat er op bepaalde moment iets gebeurt, dat mij 

helpt.” In 1952 studeert ze af als arts en gaat zij 
zich specialiseren tot kinderarts. Ze werkt vijf jaar 
bij het instituut Moeder en Kind, dat vergelijkbaar 
is met de afdeling in het Radboud ziekenhuis. Ze 
loopt stage op radiologieafdeling, op de couveu-
seafdeling en de gewone kinderafdeling. 

In 1955 overlijdt Jolanta’s moeder en is ze hele-
maal alleen. De vooruitzichten in communistisch 
Polen zijn niet rooskleurig. Jolanta ziet daarom 
haar kans schoon om Polen te verlaten, wan-
neer ze in Parijs voor een symposium is. Als ze 
daar de eerste nacht in een hotel een bijzondere 
droom heeft, geeft dit haar de bevestiging dat ze 
in Parijs wil blijven. Met slechts vijftig dollar op zak 
en een paar dingen van waarde om te verkopen, 
is het duidelijk dat ze snel werk moet vinden. Ze 
vraagt asiel aan en krijgt een stateloos paspoort. 
Haar artsendiploma is in het westen niet geldig. 
Met eenvoudige baantjes bij Poolse gezinnen en 
laboratoriumwerk, lukt het haar om rond te ko-
men. Jolanta is ook nog een tijdje dienstmeisje bij 
een Amerikaans gezin. De mensen wonen in een 
prachtige villa met grote tuin, aan de ene kant 
uitkijkend op de Seine en aan de andere kant het 
Bois de Boulogne. “Toen heb ik kennis gemaakt 
met de Amerikaanse mentaliteit. Ze waren heel 
onsympathiek. De vader van het gezin was am-
bassadeur, attaché Naval. Het was een heel rijke 
familie maar desondanks kreeg ik alleen oude 
zwarte schoenen, een schortje, en een kapje 
voor op mijn hoofd, terwijl ik verder bijna geen 
kleren had. Ik moest heel hard werken en had 
alleen op zondag vrij. Hun kinderen behandel-
den ze als prinsesjes. Na een half jaar had ik er 
genoeg van.” 

In Parijs woont ze een tijdje in een huis van 
Poolse nonnen. In dit studentenhuis ontmoet ze 
de Nederlandse Irene, die Slavische talen stu-
deert. Met Irene spreekt Jolanta over de toe-
komst en welke opties er voor haar zijn om in het 
buitenland als kinderarts te gaan werken. Een 
mogelijkheid is om in een ziekenhuis in Oeganda 
aan de slag te gaan. Maar als blijkt dat voor het 
werk daar een westers diploma ook vereist is, wil 
Jolanta de benodigde opleiding gaan volgen. Met 
hulp van Irene reist ze naar Nederland. Bij haar 
ouders in Hintham, bij Den Bosch, verblijft ze een 
paar maanden. Later woont Jolanta op zichzelf, 
eerst in Den Bosch en vervolgens in Nijmegen. 
Jolanta start met haar academische opleiding 

De eerste communie
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aan het Radboud ziekenhuis. Ze moet bijna 
helemaal opnieuw beginnen, vanaf haar kandi-
daats, dat zijn de eerste twee opleidingsjaren. Op 
20 januari 1961 krijgt Jolanta haar zo gewenste 
getuigschrift: ze heeft het artsexamen met goed 
gevolg afgelegd. Jolanta begint dan aan de spe-
cialisatie voor kinderarts, waarvoor ze onder an-
dere ervaring opdoet met jonge astmapatiënten 
in Dekkerswald. De plannen om naar Oeganda 
te vertrekken zijn op een gegeven moment van 
de baan, onder meer omdat in het land vanwege 
een stammenstrijd onrust heerst. Na vijf jaar in 
Nederland geregistreerd te zijn als ‘stateloos’, 
krijgt ze eindelijk haar Nederlands paspoort.

In een tijdschrift voor geneeskunde komt ze ver-
schillende vacatures voor schoolarts tegen. Dat 
spreekt haar aan. In 1963 gaat ze aan de slag in 
Noord-Limburg, als schoolarts in dienst van het 
Groene Kruis. Jolanta vertelt: “Daar heb ik het 
prima gehad. Het gaf mij voldoening dat ik mijn 
ervaring toch nog kon gebruiken. Soms stuurde 
ik kinderen met een hartruis of iets dergelijks 
door naar de huisarts. Het waren vooral kinderen 
van agrariërs. Grote gezinnen met tien tot twaalf 
kinderen. Elk jaar kwam dan het volgende kind. 
Een schoolarts bekijkt iemand van top tot teen 
en volgt de ontwikkeling van een kind.’’ Tijdens 
het werk als schoolarts, specialiseert Jolanta zich 
ook nog als jeugdarts en in 1989 als ze zestig 
jaar is, gaat ze met de VUT. “Mij is gezegd dat 
dat het beste was, want er waren in die tijd veel 
jonge artsen die geen vaste aanstelling konden 
krijgen.”

Begin jaren zeventig is Jolanta vanuit Nijme-
gen in Overasselt komen wonen. Ze is in 1963 
getrouwd met Gerard Bruns met wie ze twee 
zoons krijgt, Robert en Arthur. Als Jolanta met 
pensioen is, onderneemt ze verschillende rei-
zen samen met een vriendin. “Daar had ik toen 
alle tijd voor. De jongens waren al ouder. Ik heb 
rondreizen gemaakt door China, Zuid-Afrika, 
Tunesië, West-Amerika, Andalusië en klassiek 
Italië. Mijn laatste reis was naar Mexico in 1998. 
Ik heb er erg van genoten. De natuur in Amerika 
is prachtig, zoals de Grand Canyon. Maar tijdens 
mijn reizen heb ik gezien hoe de Amerikanen 
leven. In hotels waren de gasten al vroeg aan het 
gokken en al dat fastfood en die dikke mensen! 
Het bevestigt wat ik in Parijs heb meegemaakt. 
Kijk, Europa heeft diepe wortels, net als China en 
Egypte. Amerika is eigenlijk een Indiaans conti-
nent, maar wat er nu zit is de verzameling van de 
hele wereld. Nee, de Amerikaanse mentaliteit ligt 
me niet.”

Nu is Jolanta Bruns-Zajac 92 jaar. Ze geniet van 
haar hondje, haar tuin en alle aanloop. Kunstzin-
nig bezig zijn, is iets dat ze ook na haar werkzame 
leven is gaan doen. Als ze er energie voor heeft 
schildert ze nog graag. Ook volgt ze het nieuws 
en is ze nog steeds kritisch op zowel de Russen 
als de Amerikanen. Ze voelt zich ‘een kosmopo-
liet’ en ze is blij dat ze als jonge vrouw de stap 
heeft gezet om naar West-Europa te gaan. Hier 
voelt ze zich thuis. 

Heeft u ook een bijzonder levensverhaal? Neem 
contact op met de redactie voor een interview.

Jolanta met haar moeder, net voor de oorlog Jolanta met haar vader
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In de Hoogstraat, op de parkeerplaatsen bij 
de kerk staat al ruim een jaar een opvallen-
de “zwarte Amerikaan”. Een benzineslurper 
met een jaloersmakend geluid dat echter 
zelden te horen is. Het gaat hier om een 
Chevrolet uit 1985 en voor de liefhebbers: 
een Suburban 7,2 liter met 8 cilinders type 
454 bigblock.

Gert van der Meijden is de trotse eigenaar, 
zoals op de auto te zien is “Tattoo Gert”. 
Hij is ook eigenaar van het kleine rode 
autootje dat er vaak naast staat en speci-
aal aangeschaft is voor de reclame.  En zo 
kwamen we bij Gert die al ruim een jaar 
aan de Hoogstraat woont en samen met 
zijn vriendin Marja Burgers de tattooshop 
beheert, hij doet de tattoos en zij de pier-
cings. Hoe en waarom zijn zij in Overasselt 
neergestreken? Gert is geboren in 1964 
en opgegroeid in Oudewater, hiervandaan 
gezien “achter Utrecht”. Gert was niet zo’n 
leerbeer en ging na de lagere school naar 
de LTS en leerde voor timmerman. Op zijn 
twaalfde wilde hij al wel een tattoo maar 
pas op zijn 15de liet hij zijn eerste tattoo 
zetten. Zijn moeder was boos, zo boos dat 
zij een half jaar niet met elkaar gesproken 
hebben. Om het goed te maken heeft hij 
later nog een roos op zijn arm laten zet-
ten met “vader” en “moeder” erin, maar 
zijn ouders zijn er nooit dol op geweest. 

Hij heeft de LTS afgemaakt en ging toen 
werken. Allerlei baantjes, in de bouw, de 
timmerfabriek, als sloper, in de wegenbouw 
als asfalteerder en stratenmaker, letterlijk 
slopende beroepen die ten koste van zijn 
rug en knieën gingen. Zo’n twintig jaar te-
rug, na zijn scheiding en gedeeltelijk afge-
keurd voor het zware werk, begon hij met 
tatoeëren, eerst toch bij zichzelf, daarna 
bij zijn broertje, zijn neefje en zijn nichtje. 
Van het een kwam het ander, hij bleek een 
talent. In die tijd is hij via de chat zijn Marja 
tegengekomen. Marja woonde toen in Wij-
chen en daarom is Gert deze kant op geko-
men. Ze zijn alweer 17 jaar bij elkaar. In de 

TATTOO GERT

Gert’s Chevrolet uit 1985

DOOR NICK EGTBERTS
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werkplaats van Gert keek ik mijn ogen uit. 
Woorden schieten te kort voor zijn verza-
melingen, tatoeëerapparaten, heiligenbeel-
den en crucifixen. Speciaal wees hij op een 
illegaal in de gevangenis gemaakt apparaat 
gemaakt van een scheerapparaat. Tatoeëren 
was daar verboden maar gebeurde wel.

Maar waarom dan naar Overasselt? Een 
grote klantenkring in ons dorp opbouwen 
lijkt me een illusie. Gert heeft nu al klan-
ten uit het hele land. Via beurzen vinden 
zijn klanten hem. Er zijn ongeveer 10 van 
zulke bijeenkomsten per jaar waarvan de 
conventie in Alkmaar, in de grote kerk, 
de meest bijzondere is. En als je voor je 
klanten de tijd neemt en een goede sfeer 
uitstraalt blijven ze terugkomen uit het hele 
land, zelfs in Overasselt. 

Het pand aan de Hoogstraat stond al vrij 
lang leeg, voldeed aan al hun eisen en 
ligt aan de doorgaande weg op een mooie 
zichtlocatie, kortom ideaal. En wat vinden 
zij van Overasselt? Het is hier helemaal ge-
weldig! Helaas is er door de lockdown nog 
niet echt contact met veel mensen uit het 
dorp maar dat gaat zeker komen.

Welkom!

Gert in de panorama
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OVERASSELT LIGT IN FRANKRIJK
Tijdens de lockdown was er veel behoefte aan 
stageplaatsen voor scholieren en studenten. De 
gemeente Heumen heeft meegeholpen om deze 
behoefte in te vullen door hun archief op te laten 
ruimen door stagiaires met een wel heel bijzon-
der resultaat. Overasselt is een Franse enclave 
zo ontdekten de stagiaires. Zoals je misschien 
wel weet had Overasselt tussen de 15de en 17de 
eeuw nauwe banden met het Franse St. Valéry-
sur-Somme. De ruïne van Sint Walrick en de bij-
behorende gronden behoorden tot de abdij van 
St. Valéry. Lang werd gedacht dat de bezittingen 
via het klooster in Goch naar Overasselt zijn over-
gegaan maar het stageproject leidde tot een heel 
andere slotsom: het grootste deel van Overasselt 
behoort nog steeds tot het Franse St. Valéry. 
De zeventienjarige Alba Salix is VWO-scholiere 
en was voor haar stageopdracht betrokken bij 
dit project. “Blijkens de aktes die we tijdens het 
opruimen van het archief tegenkwamen behoort 
het gebied van ongeveer de vennen tot de maas 
vanaf de Erpewaai tot Schoonenburg nog steeds 
bij Frankrijk.” Ondertussen is ook het archief van 
St. Valéry doorzocht en ook daar lijken de bewij-
zen zich op te stapelen.

De impact van deze ontdekking wordt nu door 
het ministerie van buitenlandse zaken in samen-
werking met de prefectuur van de Franse regio 
Hauts-de-France in kaart gebracht.

Als Overasselt inderdaad een Franse encla-
ve wordt, gaat het bestuurlijk behoren tot het 
departement Somme. Mogelijk gaat de Franse 
wetgeving in Overasselt gelden vanaf 1 juni 
2025. We gaan dan belasting betalen aan 
Frankrijk en krijgen ook te maken met het Fran-
se onderwijsstelsel. In een enkel geval komt 
de nieuwe grens dwars door een bestaande 
woning te lopen. Zo valt de twee-onder-één 
kap woning van de familie Cousijn op de Vogel-
zang aan zijn kant binnen Frankrijk en die van 
zijn buurman in Nederland. Wim en Ina pakken 
het luchtig op “we zouden eigenlijk gaan fiet-
sen in Frankrijk in 20/21 maar dat ging door 
corona niet door. Nu blijkt dat we de hele tijd al 
in Frankrijk waren.”

Beide landen zijn Schengenlanden waardoor 
vrij verkeer van goederen en personen hetzelf-
de blijft. De situatie wordt straks vergelijkbaar 
met die van Baarle Nassau. De gemeente Heu-
men raakt in een keer wel zo’n 2300 inwoners 
kwijt waardoor de inkomsten van de gemeente 
naar rato zullen verminderen. Verschillende 
raadsleden zijn niet van plan zich zo makkelijk 
gewonnen te geven en stellen voor een militai-
re linie op te werpen. Zover is het gelukkig nog 
niet. Over twee weken staat het onderwerp op 
de agenda van Ben W van Heumen.

Meld je ook

aan op 

wijk-helden.nl

Blokje om? 
Neem een zak mee!
Om gezond te blijven is het belangrijk dat 
je blijft bewegen. Maak daarom regelmatig 
een ommetje of korte wandeling.

Dit kan natuurlijk ook als Wijkheld!

Een Wijkheld ruimt tijdens het wandelen 
zwerfafval op. En helpt zo mee aan een 
schone en frisse buurt. Het is niet alleen 
leuk, maar dus ook goed om te doen. 
Voor jong en oud!
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Helaas is het organiseren van een café nog 
steeds niet mogelijk. De werkgroep Alzheimer 
Café wil graag contact met u houden met een 
maandelijks bericht.

Op 29 april zond de lokale omroep RN7 het 
“Alzheimer Café op TV” uit met als thema: “De 
draad van het leven weer oppakken na corona”.
Dit was een interview waarbij ervaringen van 
mensen met dementie en mantelzorgers aan de 
orde kwamen. Ervaringen die wellicht gebruikt 
kunnen worden tijdens versoepeling en afschaf-
fing van alle beperkende maatregelen.

Naast alle negatieve ervaringen zijn er ook posi-
tieve dingen waargenomen. Soms voelden men-
sen met dementie zich juist rustiger met minder 
bezoekers tegelijk, of waren ze ’s avonds minder 
moe. Soms werd een gespreide verjaardagsvi-
site meer gewaardeerd dan iedereen tegelijk. 
Korte bezoekjes en regelmaat bleken vaak even 

ALZHEIMER CAFÉ HEUMEN-MOOK EN MIDDELAAR
goed als een hele middag samen zitten. 
Afsluitend werden tips gegeven om de draad 
van het leven weer op te pakken na corona:
• Kijk naar wat wél kon in de afgelopen 
periode. Positieve ervaringen kun je aanhouden.
• Activiteiten zoals sporten, zingen of 
fietsen langzaam opbouwen, liefst eerst samen. 
Daarna even de tijd nemen om na te praten.
• Coronamaatregelen langzaam afbouwen. 
Snelle veranderingen geven vaak onrust of een 
onveilig gevoel.

We beseffen dat deze periode nog steeds 
moeilijk kan zijn. Schroom dus niet om hulp te 
vragen via uw zorgtrajectbegeleider of huisarts. 
U kunt ook bellen met de afdeling welzijn van 
Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en 
Zorg, tel: 

024-3570570

Meld je ook

aan op 

wijk-helden.nl
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Ook dit keer zijn we voor jullie op zoek ge-
gaan in de collectie van het Agrarisch muse-
um naar een museumobject ‘met een ver-
haal’. Eerder bespraken we al de hondenkar, 
wanmolen en de Keulse pot. Dit keer is niet 
een object maar een hele museumruimte 
het onderwerp. Het Agrarisch museum heeft 
namelijk enkele mooie stijlkamers, aan de 
hand waarvan je je een beeld kunt vormen 
over hoe mensen in een bepaalde tijd leef-
den. Een van de stijlkamers in de Buurderij 
heeft een inrichting van rond het midden 
van de vorige eeuw. In deze zogenaamde 
‘Goeje Kamer’ was tussen 1945 en 1962 
een Boerenleenbank gevestigd. 

Pronkkamer
Vroeger leefden men vooral in de keuken of 
de achterkamer van het huis of de boerderij. 
Dat waren ook de enige vertrekken die ver-
warmd werden. Voor bijzondere gelegenhe-
den zoals de geboorte van een kindje, feest-
dagen, of als meneer pastoor of de notaris 
op visite kwamen, maakte men gebruik van 
de Goeje Kamer. Dit was een nette kamer 
waar mensen hun allermooiste meubels 
en servies hadden staan. Een statige klok 

mocht niet ontbreken. Ook herenboerderij 
De Lage Hof had zo’n kamer. Het vertrek 
waar zich vroeger daadwerkelijk de Goeje 
Kamer bevond, is nu deels ingericht als zo’n 
pronkkamer en deels als een ouderwets 
bankkantoor met in het midden een indruk-
wekkend bureau en een grote brandkast. 

Tontje d’n Bekker
Eigenaar van boerderij De Lage Hof Antoon 
Derks, ‘Tontje d’n Bekker‘ in de volksmond - 
zijn vader had een café annex bakkerij - was 
uit het juiste hout gesneden om kassier te 
worden van de Boerenleenbank in Overas-
selt. Door de omvang van zijn bezit had de 
herenboer voldoende gezag om als kassier 
van de bank op te treden. Bovendien had 
hij een mooi handschrift dat hem van pas 
kwam bij het maken van notulen bij verga-
deringen. Zoals van de jaarlijkse ledenraad-
vergadering of de maandelijkse bestuurs-
vergaderingen op zondag na de hoogmis. 
Dan kwam ook de pastoor mee die adviseur 
was van de bank. Onder het genot van een 
borreltje en een sigaar werden in de Goeje 
Kamer de zaken beklonken. 

Goeje Kamer vanaf het bureau

AGRARISCH MUSEAM DE LAGE HOF IN BEELD:

DE GOEJE KAMER MET BOERENLEENBANK

Foto’s door Albert van Heezewijk
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Boerenleenbank
Bij de coöperatieve Boerenleenbank konden 
rijkere boeren hun geld stallen en armere 
boeren geld lenen. Zo kwamen de boeren 
het geld storten dat ze ontvingen van de 
Coöperatieve Stoommelkfabriek St. Antoni-
us voor de geleverde melk. Met bruine en-
veloppen in de hand wachtten ze in de gang 
voor de Goeje Kamer netjes hun beurt af. 
De transacties werden vervolgens door de 
kassier in een mooi spaarboekje opgeschre-
ven. Het spaargeld dat bij de bank uitstond 
kon ingezet worden voor boeren en tuinders 
in hetzelfde werkgebied. Mede hierdoor 
heeft de agrarische sector zich met techno-
logische verbeteringen kunnen ontwikkelen 
tot het bijna industriële productieniveau van 
nu. Uit de Boerenleenbank is later de Rabo-
bank ontstaan. 

Wanneer het Agrarisch museum weer open 
is, ben je van harte welkom om de Goeje 
Kamer te bekijken. Neem dan ook de tijd 
voor onze andere sfeervolle stijlkamers, 
zoals de huiskamer, slaapkamer en de mei-
denkamer op zolder. Meer informatie: www.
buurderijdelagehof.nl.

Herhaalde oproep kookboek
In de vorige Dorpskrant meldden we dat 
de Buurderij samen met dorpsgenoten een 
kookboek wil gaan maken met recepten 
die verband houden met oude bewaarme-
thodes, zoals inmaken, wecken, drogen en 
fermenteren. We hebben inmiddels een 
paar leuke reacties gehad. Vond jij dit een 
aansprekend idee maar heb je nog niet 
gereageerd of heb je intussen een typisch 
familierecept opgeduikeld? Dan horen wij 
dat graag! Stuur een mail naar:

betaalbaar - betrouwbaar - snel

info@buurderijdelagehof.nl 

Brandkast en poster boerenleenbank

Schrijfmachine begin vorige eeuw op bureau
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Horizontaal:
 5.  Hier bakken de gebroeders Derks de bolletjes bruin. (7)
 7.  Oefeningen voor lichaam en geest in het huisje van Pompe. (4)
 9.  Bioscoop in het Verenigingsgebouw. (8)
12. Organiseerde regionaal beroemde beatavonden in de jaren ’70 – ’80. (8)
13. Sport voor oude sokken in de sporthal. (3-5)
15. Afgekorte tennisclub. (1-1-1-1)
18. In deze straat is een edelman onder de wals gekomen. (11)
20. De bijnaam van de veerman. (6)
22. Cultureel podium in het Verenigingsgebouw. (7)
24. De bar van De Zon. (4)
25. Waar het dier doorloopt kun je zuivelproducten kopen. (9)
26. Organisatie die Overasselt promoot en waar je de was in kunt doen. (1-1-1)
27. ’t Botterbuske slaat in het Engels een brug om een kaartje te leggen. (6)

Verticaal:
   1.  Ruimte bij de boer waar het vee droog staat. (4)
   2   Vormde samen met Ouranos de mooie beeldentuin van Antoinette Nijs. (4)
   3.  Bereik je dit punt in je leven dan mag je er wonen. (7)
   4.  Zo wordt de bloementuin bij een boerderij ook wel genoemd. (3)
   6.  “Zo mot ut” is hier het motto. (4)
   8.  De vendelier van deze club schreeuwde het uit. (5)
 10. In deze straat is een hoop edelmetaal verdwenen. (13)
 11. Keuken voor liefhebbers in het Verenigingsgebouw. (8)
 14. Daar doen ze aan op de Passelêgt. (5)
 16. De molen draait maar door en staat niet vaak stil. (10)
 17. Stromend water tussen Overasselt en Gassel. (4)
 19. Sportclub van de oudere Overasseltenaren. (7)
 21. Kattenbedrijf in de oude pastorie. (7)
 23. Overasselts landgoed op drassige grond. (4)

OVERASSELTSE PUZZEL

Met deze puzzel kun je 
jouw kennis van Overasselt 
testen. Veel succes!

Stuur uw oplossing vóór 
donderdag 8 juli met ver-
melding van naam, adres 
en telefoonnummer naar 
mevr. L. Creemers, Kon. 
Wilhelminastraat 20, 6611 
BM Overasselt. Mailen kan 
ook naar: bezorgingdorps-
krant@overasselt.info. On-
der de goede inzendingen 
wordt een winnaar getrok-
ken, die een waardebon 
van € 15 van een van onze 
middenstanders naar keuze 
wint.

DOOR MIEKE DE GRAAF


