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-VAN DE REDACTIE-
GOUDEN KANS VOOR ONS DORP!

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

VORMGEVING:
Max de Visser

DRUKWERK: 
Fortrass, drukker van de regio

WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is 
via internet en email gratis 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

We wonen in een fijn dorp. En ook in een mooi dorp. Vooral het 
buitengebied wordt hoog gewaardeerd. De bebouwde kom zélf 
kent zeker ook mooie stukjes. Maar in het verleden zijn er zeker 
ook missers geweest. Overasselt kent 3 hoofdtoegangen. Van-
af de Schoonenburgseweg (1), vanaf de Kasteelsestraat (2) en 
vanaf de Valkstraat (3). Die “entrees” van het dorp zijn ons visite-
kaartje. Beide eerste entrees zijn de laatste jaren sterk veranderd 
met de komst van het Werklandschap. We zien dat een aantal be-
drijven echt z’n best doet om het daar enigszins mooi te laten zijn. 
Dat verdient respect. Maar of die toegangen naar Overasselt er 
met de komst van de bedrijfsgebouwen mooier op zijn geworden, 
daarover hebben we sterke twijfels. Maar u zelf mag oordelen. 

Bij de derde toegangsweg, vanaf de Valkstraat, krijgt het dorp nu 
een geweldige kans: met het vertrek van de supermarkt, tanksta-
tion en wasstraat daar ontstaat een bouwlocatie met nogal wat 
ruimte voor nieuwe woningen. Deze plek, alles zo in de buurt van 
de Oude Kerk, boerderij de Poel en het kruispunt met de Garst-
kampsestraat, is echt de ‘bakermat’ van ons dorp. Van dááruit is 
ons dorp gesticht en verder gegroeid. Nieuwbouw op die plek 
mag deze bijzondere omstandigheid niet schaden. Wij vinden dat 
wat hier gebouwd gaat worden met de grootste zorgvuldigheid 
en met respect voor de waardevolle betekenis van deze plek ont-
worpen moet worden. Zodat daar niet een lelijk gebouw komt. We 
roepen dan ook onze dorpsgenoten en het Dorpsplatform op om 
bij de gemeente aan te kaarten dat hier zorgvuldig en respectvol 
ontworpen gaat worden en dat de dorpsbevolking in een pas-
sende vorm bij het ontwerp betrokken wordt. Want de geméénte 

De KNA coronacommisieDe KNA coronacommisie

Het terras van de Veldschuur aan de Maasdijk. Deze fantastisch 
mooie plek was jarenlang een heerlijke cultuurplek waar je ook 
nog af en toe wat kon gebruiken. Dankzij Antoinette en Bart Nijs 
(en veel vrijwilligers) zijn hier vele exposities, cursussen en optre-
dens geweest waar we met veel plezier aan zullen terugdenken. 
De Veldschuur is verkocht aan de eigenaar van Intratuin Malden. 
Met enige weemoed nemen we hier afscheid van. En: waar moe-
ten de nieuwjaarsduikers zich nu opwarmen?

gaat over de ruimtelij-
ke ordening en kan in 
de vorm van voorwaar-
den (op de omgevings-
vergunning) enigszins 
sturen op wat hier wél 
en niet passend is. We 
zitten niet op nog een 
bunker te wachten…

Op de voorpagina:
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-INDIGO GELDERLAND-
CURSUS ‘OMGAAN MET PSYCHOSE’ VOOR FAMILIELEDEN

BEWEEGKANSEN IN OVERASSELT

In Nijmegen start op dinsdag avond 6 okto-
ber 2020 de cursus ‘Omgaan met psychose’ 
voor partners, ouders, familieleden en direct 
betrokkenen van mensen met een psychose. 
Tijdens de cursus wordt informatie gegeven 
over de ziekte, behandeling en medicatie. Een 
belangrijk onderdeel is ook het leren van vaar-
digheden om beter met uw naaste om te gaan 
en om goed voor uzelf te zorgen. De cursus 
wordt door de deelnemers als positief en hel-
pend ervaren. Zij geven aan dat de ervaren be-
lasting als gevolg van de psychotische ziekte is 
verminderd. Enkele reacties van deelnemers:
‘In het begin zag ik er tegenop om met vreem-
den te praten, maar ik heb vooral steun gehad 
aan het contact met lotgenoten.’
‘Een psychose echt begrijpen, is denk ik niet 
mogelijk. Op de cursus heb ik wel geleerd hoe 
je beter omgaat met iemand die het heeft.’ 

Het contact tussen ‘cliënt’ en familieleden (ou-
ders, partner, broers / zussen) loopt vaak moei-
lijk. Er is teleurstelling en frustratie aan beide 
kanten. Familieleden voelen zich soms uitge-
put of wanhopig en machteloos. De onvoor-
spelbaarheid en de gevolgen van de ziekte  

Vanaf vrijdag 28 augustus is er een nieuwe se-
rie beweeglessen in het gemeenschapshuis 
gestart. De sessies beginnen om 9:15 uur. Be-
wegen is goed voor iedereen. Of je nu te ma-
ken hebt met een chronische aandoening of 
gewoon omdat je al een tijdje niet in beweging 
bent geweest. De drempel om in beweging 
te komen kan hoog zijn. Wij willen jou daarbij 
helpen. Paula de Visser en Hilde Desmet ge-
ven Beweegkansen, een nieuw concept geba-
seerd op Qi Gong en Natuurlijk Bewegen. De 
les bestaat uit rustige bewegingen, waarbij je 
start vanaf je eigen niveau. De oefeningen zijn 
ook zittend uit te voeren. Een les kost € 10. Bij 
afname van 8 lessen betaal je € 72. Wil je op 
de hoogte gehouden worden over Beweegkan-
sen? Bekijk dan de flyer hiernaast. 

vraagt (te)veel van ze. 
Deze onzekerheid en 
onmacht bij familiele-
den is begrijpelijk, als 
je ziet hoe ingrijpend 
een psychose is voor 
degene die het heeft 
en voor de omgeving. 

info@indigogelderland.nl

026-3124483

Wat u vertelt, blijft uiteraard vertrouwelijk.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, er 
wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 15 
voor het cursusmateriaal. De cursus wordt ge-
geven door Indigo in samenwerking met Pro 
Persona, locatie Nijmeegsebaan in Nijmegen.
Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennis-
makingsgesprek plaats met de cursusleiders. 
Deze cursus is voor inwoners van gemeente 
Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Heumen 
en Wijchen.

Aanmelding, info en opgave Indigo:

Voor mensen die in beweging willen komen

024-3568498
www.acupunctuurmolenhoek.nl/ www.hethelendehuis.nl/

06-40064724
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-NICO VAN DER POEL-
HUISZWALUWEN IN OVERASSELT IN DE KNEL

Al  vanaf 1995 tel ik in Overasselt en andere 
dorpen in de omgeving de nesten van huiszwa-
luwen.  En al een aantal jaren  ben ik bang dat  
ze niet meer terug zullen komen naar Overas-
selt.  Vanaf 2011 tel ik nog maar 3 tot 6 nesten 
in het dorp of nabije omgeving.  
Eerst iets meer over deze trekvogel die elk jaar 
vanuit midden-Afrika terug komt naar onze 
omgeving om hier zijn nest te bouwen en ho-
pelijk twee nesten met jongen grootbrengt.  Wij 
kennen de huiszwaluw als een zwart en witte 
vogel die zijn nesten met klei metselt onder 
witte dakranden.  Die nesten zitten meestal bij 
elkaar in de buurt en daarom spreken we van 
een kolonievogel. Naast de witte buik heeft de 
huiszwaluw ook een witte stuit. En daarin ver-
schilt de huiszwaluw van de andere bekende 
zwaluwen in Nederland: de boerenzwaluw is 
van boven geheel zwart,  heeft lange staart-
punten en bouwt zijn nest in stallen. De oever-
zwaluw is wat bruiner en graaft nestholtes in 
zandwanden.  Dan is er ook nog de gierzwaluw 
en die is van boven en onder zwart en  behoort 
tot een heel andere familie.  
Van 1995 tot het jaar 2000 nam het aantal nes-
ten toe van 22 naar 42 nesten. Maar in de twee 
jaren erna nam het aantal nesten af naar 25 nes-
ten en in 2008 waren er nog 13 nesten en in 
2009 nog 7 nesten.  Er was ook een verschui-
ving in de straten waar ze voorkwamen: eerst 
waren er wel  15 nesten in de omgeving van de  
Laagstraat, maar in 2008 waren ze daar verdwe-
nen en herinneren alleen een paar mestplank-
jes er nog aan. Eerst waren er wel  10 nesten in 
de omgeving Valkstraat en Oude Kleefsebaan, 
maar die waren in 2008 ook weg. Ook in Prin-

ses Irenestraat, Koningin Wilhelminastraat en 
Mgr. van der  Burgtstraat wel 10 nesten, nu bij-
na alleen nog nesten in de laatste straat.  In de 
nieuwbouwbuurten soms een of enkele nesten, 
maar die waren na een paar jaar weer verlaten. 
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?  In de ande-
re dorpen is het nog meestal constant en in 
het buitengebied gaat het wel beter.  Het jaar 
2019 was een recordjaar. Alle trekvogels zijn 
kwetsbaar op de lange reis en daarom zijn de 
huiszwaluwen ook beschermde vogels even-
als hun nesten. Daarbij hebben huiszwaluwen 
voor een nest met jongen wel 9000 vliegjes per 
dag nodig en daarmee zijn ze natuurlijk nuttig. 
Maar met de insecten gaat het minder goed. 
Alleen in die richting kan ik aan een oorzaak 
denken. In het verre verleden liep tegenover 
de Laagstraat nog wel eens vee en dan zijn 
er meer vliegen. Ik denk daarom ook dat de 
randen van de dorpen meestal gunstiger zijn 
en dat daarom ook grotere dorpen of steden 
minder kansen geven. In Malden nog maar op 
één huis huiszwaluwen en in Nijmegen alleen 
in Noord bij de Waal en nevengeul.  Vanwege 
de poep weet ik wel dat huiszwaluwen niet bij 
iedereen gewild zijn, maar ik neem aan dat dat 
toch geen belangrijke oorzaak is. 
Voor vergelijking de cijfers in de kolonies in 
de omgeving met tussen haakjes de cijfers 
van vorig jaar.  Overasselt 4 (6), Nederasselt 
25 (31), buitengebied Nederasselt 2 (2), Alver-
na 14 (23), Boschkant 2 (2), Vendam 13 (14), 
Heumen 14 (14), Looistraat 16 (18), Heumen-
hofseweg 24 (39), Malden 7 (9) en Molenhoek 
62 (65). 

reacties en suggesties welkom via:

npoel@fo.nl 
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‘D´N DIEK IS DEURGEBROKEN’  

Over de watersnoodramp in Overasselt en Nederasselt op oudejaarsdag 1925 zijn drie ver-
halen opgetekend van ooggetuigen die tijdens de dijkdoorbraak in Overasselt woonden. Zij 
waren toen respectievelijk 7, 5,5 en 5 jaar oud. Wat zij in 1925 niet wisten, was dat het water al 
dagenlang tot aan de kruin van de dijken stond als gevolg van sneeuw en hevige regenval eind 
december. Met oudjaar stond de zuidwestenwind pal op de kwetsbare dijk en het water sloeg 
een gat van honderd meter in de dijk tussen Overasselt en Nederasselt ter hoogte van boerderij 
´t Roth. Pastoor van Riel was tijdens de vroegmis in de Overasseltse kerk even na half acht met 
de parochianen bij het Evangelie. Voor hij er erg in had stroomde de kerk leeg en bleef hij achter 
met één misdienaar. Zij hoorden iemand roepen: 

Ik zit tegenover Door Willems-Gerrits uit Niftrik, geboren in Overasselt op de Vogelzang. Zij staat 
nog midden in het leven, net zoals ze dat haar hele leven heeft gestaan. Want sinds haar trouwen 
in 1949 bestierde ze samen met Toon Willems de bakkerij annex winkel in Niftrik. Drie keer per 
week gaat ze kaarten. En met trots laat ze haar kleine tuin vol kleurige bloemen zien. Het wordt 
tijd om herinneringen aan de watersnoodramp op te halen, want ze weet nog goed wat er ge-
beurde op oudejaarsdag 1925 in Overasselt. Ze heeft het aan den lijve ondervonden. Nu geniet 
ze nog volop na van haar feest op 10 mei 2013 in Ottersum voor haar 95e verjaardag. 

”Ja het was oudjaar en ik was al een week op vakan-
tie bij mijn oom en tante, samen met mijn zus Dien. Ik 
woonde zelf op De Vogelzang. Tante Door was mijn 
peettante. Zij woonde met  ome Tien Peters op Klein 
Sleeburg.  Dat was het huis op de Sleeburg waar later 
Tontje (Toon Gerrits) heeft gewoond. Maar die hebben 
toen een nieuw huis gezet. Mijn zus Dien is altijd blij-

INTRODUCTIE

ven wonen bij tante Door en ome Tien. Eerst op Klein 
Sleeburg en later in Ottersum, naar het café wat ze daar 
hadden. Nadat zij de naaischool had afgemaakt diende 
zij bij oom en tante. Dat was heel gewoon als men een 
groot gezin had. 

Ik weet dat het al licht was. Samen met mijn zus Dien za-
gen we het water aankomen. Ik was zeven jaar. Zij was 
acht jaar ouder dan ik. Ik was zo blij dat zij er was. Het 
water kwam eraan rollen. Ik weet ´t nog goed. Het kwam 
van de Sleeburg af. Ik ben bij mijn zus achter op de rug 
gaan zitten, omdat ik natte voeten kreeg. Ik meende dat 
de klompen kapot waren. Maar dat was niet zo, maar 
dat water dat kwam gewoon de klompen in lopen, hè.  

Door willems-gerritsDoor willems-gerrits

Vervolg op pagina 6

-LIESBETH ARTS - VAN CASTEREN-
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We konden niet blijven. Mijn zus moest toen 
naar een andere boer. Dat vond ik wel heel 
erg. Ik ging zelf met tante Door mee naar 
de herenboerderij van Van Eldonk. (Groot 
Sleeburg, zie afb.) Daar moesten we naar bo-
ven. Alles was nat, de klompen, maar ook de 
lange zwarte gebreide kousen. Toen moest 
ik daar slapen naast twee van die kleine jon-
gens. Want onder stond alles onder water, in 
de kamer zo´n 60 cm hoog.”. 

De Gelderlander. Op 31 december 1925 om 
half elf ´s morgens zijn de plaatsen Overas-
selt, Nederasselt, Balgoy, Wijchen en Heu-
men gedeeltelijk overstroomd. Alle laaglig-
gende gebouwen waaronder Klein en Groot 
Sleeburg en het gemeentehuis staan voor 
een deel onder water en zijn niet meer te 
bereiken. 

“Ik ben daar een paar weken geweest, denk 
ik, dat weet ik niet zo precies. Ja, daar za-
ten we dan boven en kreeg ik ´t heimwee. 
Ik vond het verschrikkelijk om met die twee 
kleine jongens in één bed te slapen. Dat 
vond ik toen het ergste. Betsie was er ook 
al niet. Zij was mijn vriendin en een doch-
ter van Van Eldonk. Maar zij en de oudere 

‘ALLES WAS NAT, DE KLOMPEN, 
MAAR OOK DE LANGE ZWARE 
GEBREIDE KOUSEN’  

kinderen waren allemaal al weg naar familie. 
Dus ik zat daar alleen met mijn tante en die 
kleine jongens dus en vader en moeder Van 
Eldonk. Ik weet niet meer of het koud was, 
daar boven. Er zullen wel kachels gestaan 
hebben. Hoe je de dagen doorkwam, weet 
ik ook niet. Veel speelgoed zullen we niet 
gehad hebben. Misschien stond dat ook wel 
onder water beneden”.

‘‘Gelukkig kwam de boot met brood van de 
bakker, Piet Klabbers. Die schoof het brood 
door de bovenramen naar binnen bij de fa-
milie Van Eldonk. Op een gegeven ogenblik 
mocht ik met de bakker mee de boot in. We 
zijn met de boot naar de bakkerij gevaren en 
de knecht van de bakker heeft mij over de 
dijk naar huis op de Vogelzang gebracht. Het 
stond allemaal blank hè. Ik weet niet meer 
of ik bang was. Ik was veel te blij dat ik in 
de boot mocht en ben samen met de knecht 
over de dijk naar huis gelopen. Ik was zó blij 
dat ik thuis was.”

“Thuis op de Vogelzang was het helemaal 
droog. Ze hadden het vee uit voorzorg naar 
Malden gebracht, maar dat had niet gehoe-
ven. Het vee is toen weer snel teruggehaald. 
Ik weet nog wel dat ze bij ons een dam had-
den gemaakt naar de buren aan de linker-
kant, naar Gerrit Duighuizen. Zo konden we 
naar elkaar toe. 

Bewoners groot sleeburg 1925Bewoners groot sleeburg 1925
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Ik geloof niet dat er thuis of op school nog veel 
over de watersnood werd gepraat. Dat kan ik 
me niet herinneren. Thuis hadden ze het ook 
nogal druk met 10 kinderen. Je leeft gewoon 
door. En je hoorde ook niet wat er allemaal 
in de andere dorpen gebeurde. Toen was er 
geen radio of iets. We hadden wel zaterdags 
een krant. Daar stond altijd zo´n mooi verhaal 
in over ´De huiskamer´. 

We zijn volgens mij weer gewoon naar school 
gegaan na de vakantie. Ik zat in de tweede 
klas bij meester Groenen. Die had de eerste, 
de tweede en de derde klas, in het rechtse 
schoollokaal in de school aan de Kasteelse-
straat. Ik weet wel dat het kort daarop aan het 

‘JE LEEFT GEWOON DOOR. 
EN JE HOORDE OOK NIET WAT ER ALLEMAAL IN 
DE ANDERE DORPEN GEBEURDE.’  

vriezen is gegaan. Ik schaatste toen nog niet. 
Dat kwam pas later.”

De watersnood heeft voor de bewoners van 
Groot en Klein Sleeburg ingrijpende gevolgen 
gehad.  Peter van Eldonk is in 1927 met zijn 
familie naar Handel (gemeente Gemert) ver-
huisd, omdat het boeren niet echt zijn roeping 

was en de watersnood was de laatste druppel 
die hem tot dit besluit bracht. De familie Pe-
ters (familie van Door Gerrits) is in 1927 naar 
Ottersum verhuisd.

familie gerrits 1925familie gerrits 1925
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BIG CHALLENGE HAALT OPNIEUW GIGANTISCH BEDRAG BIJEEN: 

906.821 EURO

Het aple d’huezteamHet aple d’huezteam

Het is de 331 BIG Challengers ondanks de 
coronaperikelen gelukt om een gigantisch 
bedrag in te zamelen voor de strijd tegen 
kanker. De onthulling van de tussenstand 
van de twaalfde editie van BIG Challenge 
aan Alpe d’HuZes vond dit jaar vanwege 
corona digitaal plaats. De opbrengst van 
906.821 euro wordt 100 procent gedoneerd 
aan KWF Kankerbestrijding.

Uit Overasselt en Mook doen Dirk en Anne 
Stuart en Pleun Mattijssen mee. Samen met 
hun nichtjes Angelique van Loon en Lucie 
Loeffen uit Haps zijn zij team Christian, een 
van de teams van BIG Challenge, farmers 
against cancer. “Angelique heeft daar al vaker 
meegedaan. Haar familie werkt in de agrari-
sche sector en zodoende zijn wij hier ook bij 
betrokken”, legt Henny Stuart uit. Haar vriend 
Christian en vader van Dirk en Anne overleed 
in 2014 aan de gevolgen van complicaties bij 
acute lymfatische leukemie. “Op 4 juni 2020 
zouden wij de Alpe d’HuZes gaan beklimmen 
met als doel: zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor onderzoek naar goed, gezond en geluk-
kig leven met kanker. Helaas door de Corona 
crisis kon Alpe d’HuZes dit jaar niet doorgaan. 
Daarom gaan we nu knallen op 3 juni 2021”, 
zegt Pleun Mattijssen.

MOTIVATIE 
“Onze motivatie om de Alpe d’Huez te gaan 
beklimmen is omdat mijn vader is overleden 
aan kanker. Binnen één maand is hij van ‘ge-
zonde’, energieke papa van ons weggeglipt. Ik 
was toen 10 jaar en Anne 8 jaar. Dat heeft nog 
steeds veel impact op ons gezin. Voor hem 
en vele anderen in onze familie-, vrienden- en 
kennissenkring gaan wij de Alpe d’Huez be-
dwingen”, zegt Dirk Stuart. Ze hebben zich 
aangesloten bij BIG Challenge, farmers against 
cancer omdat ze de agrarische sector een 
warm hart toe dragen. De totale bijdrage van 
BIG Challenge aan Alpe d’HuZes sinds 2009 

komt met dit nieuwe bedrag op 10,4 miljoen 
euro. Elke euro gaat 100 procent naar KWF.

ACTIES
Om hun streefbedrag te halen, hebben Dirk, 
Anne en Pleun al verschillende acties gehou-
den en samen met hun teamgenoten al ruim 
€14.000 euro opgehaald!  

Op dit moment verkopen ze engeltjes voor 
€3,50 per stuk, deze zijn leuk om zomaar te ge-
ven, iemand te bedanken, maar ook een mooi 
gebaar om iemand een opstekertje te geven. 
Ook kun je bij hen de Farmers are cool shirts 
bestellen, van maat 62 tot en met XXL, dames- 
en herenmodel met diverse coole opdrukken. 

De fietstocht voor het goede doel en de open 
dag die ze georganiseerd hadden op een boer-
derij kon dit jaar helaas niet doorgaan. “We ho-
pen komend jaar nog verschillende acties te 
kunnen organiseren om geld op te halen voor 
Alpe d’HuZes. Houd hiervoor de krant, Face-
book en de flyers in het dorp in de gaten.’’

Anne: “Wij willen al onze sponsoren bedanken, 
van grote (shirt)sponsors tot klein, iedere euro 
telt. Buren, familie, vrienden en kennissen. Be-
dankt en jullie horen nog van onze verdere ac-
ties!”

Informatie om te doneren vindt u op onze 
teampagina onderaan deze pagina.

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/bigchallenge34christian
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- VAN DE REDACTIE-
WINNAARS SPEURTOCHT DOOR ONS DORP

de winnaars: Jamie en xavi de winnaars: Jamie en xavi 

De winnaars van de taart zijn Jamie en Xavi 
Ariëns. Deze super speurneuzen wisten 
van alle foto’s de juiste straat met het huis-
nummer te vinden.

Ze vertelden dat ze met Oma of Mama een 
paar keer op stap zijn geweest. Bij het bekij-
ken van de foto’s wisten ze van een aantal al 
direct waar ze die konden vinden. Om de an-
dere foto’s op te sporen zijn ze door alle stra-
ten van het dorp gelopen, elk aan een kant 
van de straat, en hebben als echte speurders 
overal goed gekeken. Foto 4 vonden ze het 
moeilijkst, die vonden ze na lang zoeken he-
lemaal op het laatst pas. Ze vonden het super 
leuk om te doen en van hen mag dit wel vaker, 
want speurtochten vinden ze gaaf om te doen.

Het aantal inzendingen stelde teleur terwijl 
we hadden verwacht dat de jeugd dit wel 
leuk zou vinden om te doen. Een inzending 
was bijzonder. De inzendster had de leeftijd 
voor deelname veranderd; er was t/m 80 jaar 
van gemaakt, maar er werd wel bij vermeld 
dat er niet meegedongen werd voor de taart. 

Deze mevrouw was zeer enthousiast over 
de speurtocht en vond het heel leuk om te 
doen. Ze vertelde dat ze helaas niet alles had 
kunnen vinden, maar door zo intensief rond 
te kijken ook nog veel andere mooie dingen 
ontdekt had.

De antwoorden:
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OP MAANDAGMIDDAG ONTSPANNEN
IETS VOOR U!?

Nu het Verenigingsgebouw weer open is, 
wordt er ter ontspanning weer gezellig ge-
kaart en gebiljart op maandagmiddag. Na-
tuurlijk gebeurt dit met in achtneming van 
de Corona maatregelen, zoals handen des-
infecteren bij binnenkomst, voldoende af-
stand van elkaar houden en niet komen als je 
symptomen hebt.
Door allerlei omstandigheden, zoals licha-
melijke ongemakken, verhuizing, overlijden, 
is het aantal deelnemers sterk gedaald. De 
biljarters en kaarters, ze rikken, zoeken man-
nen en vrouwen die mee willen komen doen. 
U kunt op maandagmiddag gewoon aanslui-
ten bij de biljarters en de rikkers.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we ook 
starten met andere kaartspellen, bv. jokeren, 
canasta, hartenjagen, toepen of een ander 
kaartspel. Of starten met het spelen van an-
dere spellen zoals bv. rummikub, scrabble of 
iets anders. Wilt u zich aanmelden voor deze 
middag, bel Lène Creemers tel: 622 2110.

De KBO Overasselt/Nederasselt Belangenor-
ganisatie voor Senioren maakt het mogelijk 
dat het biljart gebruikt kan worden en dat er 
bediening aanwezig is. U kunt tijdens de ac-
tiviteiten een drankje bestellen, dat u betaalt 
met munten die u contant (papiergeld) of met 
uw betaalkaart kunt kopen.

024 6222110

Vakanties en reizen… de tijd nemen om uit te rusten of juist lekker actief bezig te zijn. Te genieten van alle 
mooie dingen. Na de tijd van quarantaine mag je jezelf wel trakteren op een ontsnapping. Maar geen tijd 
of zin om urenlang te besteden aan het uitzoeken en regelen van die droomvakantie? Sinds maart kun je in 
de gemeente Heumen al je reisplannen laten regelen door Hijke Dinnissen van Travel Counsellors. Als jouw 
persoonlijke reisadviseur op het gebied van reizen kan Hijke alles voor je regelen wat jij wenst of nodig hebt 
voor jouw droomvakantie.

Dit kan een citytrip, een wildsafari, een strandvakantie op een prachtig strand tot een campervakantie zijn. Of denk eens aan een wellness 
vakantie, een cruise of een groepsrondreis. Van Antwerpen tot aan Australië. Wil je Nederland opnieuw ontdekken? Ook in eigen land 
zijn er verrassende accommodaties, mooie hotels of leuke vakantieparken. Van pakketreizen tot ingewikkelde maatwerkreizen voor 
verre bestemmingen. En aangepast naar de veiligheid en gezondheidseisen van deze tijd. Zoveel mensen zoveel wensen. Dat maakt 
iedere vakantie uniek. Met haar persoonlijke benadering en een extra stukje service lukt het haar telkens weer om je verwachtingen te  
overtreffen en je reisbelevenis nog wat specialer te maken. Wat dacht je van cactuswijn drinken onder de sterrenhemel in Colombia, met 
manatees zwemmen in Florida, een nachtsafari in Zuid Afrika? Een ander voordeel van Hijke ten opzichte van boeken via internet of een 
traditioneel reisbureau is dat zij 24 uur per dag voor je klaar staat. Mocht er onverhoopt iets misgaan op vakantie kun je erop vertrouwen 
dat je je problemen niet zelf hoeft op te lossen, simpelweg door slechts één telefoontje te plegen naar Hijke. Je hoeft niet zelf urenlang 
te gaan bellen met klantenservices. Door de 24/7 duty office die continu de wereld monitort en achter de schermen klaar staat kan er 
direct actie worden ondernomen. Travel Counsellors is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds waardoor je verzekerd bent van 
een onbezorgde vakantie. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat Travel Counsellors in de top 3 staat van organisaties die de financiële 
afhandeling in deze tijden goed afwikkelt. Het zoeken en boeken van een vakantie kun je dus met een gerust hart aan Hijke overlaten. Ze 
zal de vakantie uitzoeken alsof het haar eigen vakantie betaamt. Travel Counsellors is een internationale franchise organisatie met vele 
partnerships over de hele wereld; van de grote bekende touroperators tot lokale partners. Met zo’n 1800 collega’s wereldwijd beschikt 
Hijke over de leukste inside tips.

Neem eens contact op voor een kennismaking, dan kun je je wensen bespreken. Hijke is telefonisch bereikbaar op 06-18827585  
of per email; hijke.dinnissen@travelcounsellors.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.travelcounsellors.nl/hijke.dinnissen

Relax
Laat mij je inspireren...

Hijke Dinnissen
06 18827585 

 hijke.dinnissen@travelcounsellors.nl 

Stel je eens voor dat je over jouw eigen reisadviseur beschikt...
Als jouw Travel Counsellor help ik je met het kiezen van de perfecte 
vakantie, wanneer het jou schikt. Je betaalt niets meer dan bij een 
reisbureau en ontvangt een exceptionele service van jouw eigen 
persoonlijke reisadviseur.

Relax
Laat mij je inspireren...

Hijke Dinnissen
06 18827585 

 hijke.dinnissen@travelcounsellors.nl 

Stel je eens voor dat je over jouw eigen reisadviseur beschikt...
Als jouw Travel Counsellor help ik je met het kiezen van de perfecte 
vakantie, wanneer het jou schikt. Je betaalt niets meer dan bij een 
reisbureau en ontvangt een exceptionele service van jouw eigen 
persoonlijke reisadviseur.

NIEUW; TRAVEL COUNSELLOR IN OVERASSELTNIEUW; TRAVEL COUNSELLOR IN OVERASSELT

AANMELDEN?

- ADVERTORIAL-
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Ouderen vinden het vaak prettig om zo lang 
mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen.
Saar aan Huis maakt dit mogelijk, niet alleen 
voor ouderen, maar ook voor chronisch zie-
ken en mensen die in een revalidatietraject zit-
ten. Tijdens deze coronacrisis zijn veel mensen 
erg eenzaam. Ouderen krijgen minder bezoek, 
dagopvang is beperkter en thuiszorg of de huis-
houdelijke hulp komt soms minder. De landelijke 
organisatie Saar aan Huis is gespecialiseerd in 
particuliere ouderenzorg. Vestigingsmanager in 
deze regio is Anita Rossen, zij is woonachtig in 
Overasselt. Een goede maaltijd bereiden, een 
praatje maken, een potje scrabble, een wande-
ling, kleine huishoudelijke klusjes, begeleiden 
naar afspraken, het zijn allemaal taken van een 
“Saar”.  Zo’n hulp in huis is betrouwbaar, heeft 
ruime levenservaring en (mantel)zorgervaring 
en betekent graag iets voor een ander. Anita 
zoekt op basis van interesses en levensstijl een 
match tussen de Saar en de cliënt. Op vaste 
momenten komt een vaste hulp over de vloer, 
dat is wel zo prettig in deze tijden. De inzet van 
Saar aan Huis is mogelijk van 2 uur in de week 
tot 24 uur per dag. Anita: ‘Ouderen zijn vaak 
bang om de eigen regie te verliezen, door onze 
ondersteuning zorgen wij er juist voor dat ze 
deze behouden. Voor mantelzorgers voelt het 
vaak als een zwaktebod om hulp in te schake-
len. Partners of familieleden hebben vaak 24/7 

024 2001377

anita.rossen@saaraanhuis.nl

www.saaraanhuis.nl

SAAR AAN HUIS
MAAKT HET LEVEN VAN HULPBEHOEVENDEN EN HUN MANTELZORGERS AANGENAMER

zorg voor hun dier-
bare, bijvoorbeeld 
een  echtgenoot of 
ouder met demen-
tie en dreigen zelf 
aan de zorg onder-
door te gaan. Door 
een Saar in te scha-
kelen kunnen ze 
het langer en beter 
aan. Als mantelzor-
ger kun je pas goed 

MEER INFORMATIE:

saarsaar

- ADVERTORIAL-

De kunst van het bier brouwen is bijna net zo oud 
als de beschaving zelf, en samen met broodbak-
ken is het waarschijnlijk een van de oudste vor-
men van voedselverwerking die de mens kent. 
De Chinezen brouwden zo’n 5000 jaar geleden al 
bier en de oude Babyloniërs vervolmaakten deze 
kunst - op een kleitablet in het Metropolitan Mu-
seum in New York staan diverse soorten bier ge-
noemd. In de Belgische abdij der Benedictijnen 
werd vanaf 1083 bier gebrouwen, terwijl het bui-
ten de kloostermuren verboden was. In de der-
tiende eeuw werden de brouwactiviteiten gelei-
delijk door de burgerij overgenomen, eerst thuis 

WIST U DAT?

voor je dierbaren zorgen als je ook goed voor 
jezelf zorgt.’ Saar aan Huis biedt ook individu-
ele begeleiding aan mensen die in een zorgin-
stelling wonen. Vaak zijn dit bewoners met een 
klein netwerk die nauwelijks de deur uit komen. 
Samen met een Saar maken de bewoners een 
blokje om of bezoeken een winkel, terras of tuin-
centrum. 
We zien dat iemands kwaliteit van leven hier-
door enorm kan toenemen.

Saar aan Huis kan particulier bekostigd worden 
of vanuit een PersoonsGebondenBudget (PGB).

door de vrouwen, later in speciale brouwhuizen.
Voor het gebruik van bier in Nederland gaan de 
cijfers terug tot circa 1800, toen per hoofd van 
de bevolking 30 l bier werd gedronken. Dat bleef 
zo tot het jaar 1964. In dat jaar nam het getal ex-
plosief toe en bleef stijgen, tot 95 l in 1992 maar 
is inmiddels weer gedaald tot 78,1 l in 2018. On-
der invloed van een groeiende belangstelling 
voor Belgische bieren nam niet alleen het aantal 
bieren en brouwerijen toe, er kwamen ook meer 
cafés, organisaties en clubs, winkels en belan-
genorganisaties.
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EEN TWIJFELACHTIGE EER VOOR OVERASSELT

PLUNDEREN
Nét voordat de Coronacrisis uitbrak, werd er 
in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek een 
nieuwe tentoonstelling geopend. Steeds wor-
den daar thema’s uit de Tweede Weeldoorlog 
belicht. Deze keer gaat het om het plunderen 
in de nadagen van Market Garden. Een wei-
nig belicht oorlogsthema. Immers: over onze 
bevrijders niets dan goeds. Naast de tentoon-
stelling is er een boek uitgegeven: “Bezet, Be-
vrijd en Geplunderd” heet het. Het beschrijft 
de geallieerde plunderingen in de regio Nij-
megen in 1944 en 1945. (auteurs: Klinken-
berg, Thissen en van der Heijden).

Er ontstaat bij het lezen van het boek een be-
hoorlijk ander beeld van onze bevrijders. Er is 
vreselijk en zeer systematisch door onze Ame-
rikaanse bevrijders geplunderd. Maar ook door 
Engelsen en Canadezen. Vooral in die gemeen-
ten waar sprake was van gedwongen evacuatie 
van burgers: Ubbergen, Mook, Groesbeek en 
Gennep. Overasselt (en ook Heumen en Mal-
den) ontsprongen daarbij dus nét deze maca-
bere dans. Maar het plunderen begon wel in 
Overasselt!

Kolonel Rueben Tucker was de commandant 
van het 504de parachutisten regiment dat op 
17 september 1944 bij ons in Overasselt is ge-
land. James Gavin (de generaal van de 82ste 
Airborne Divisie) was zijn directe baas. Nog 
diezelfde dag stappen Tucker en zijn mannen 
naar het gemeentehuis van Overasselt (toen 

nog aan de Schoonenburgseweg). Tucker 
beveelt de opperwachtmeester van de Mare-
chaussee (Albertus Diender!) de deur van het 
gemeentehuis alsmede de kluis te openen. 
Wanneer de opperwachtmeester twee dagen 
later komt kijken, blijkt de kluis leeg.

Tucker was mijn held! Hij werd in de film “A 
bridge too far” gespeeld door Robert Redford. Ik 
heb in diverse boeken gelezen hoe hij zich met 
zijn mannen een weg vocht vanaf Noord-Afrika 
door Italië. En hoe zijn regiment de Waalover-
steek maakte. Nu lees ik in dat nieuwe boek dat 
Generaal Gavin over hem verteld zou hebben,  
dat hij na die succesvolle veldtocht in Italië een 
kist met klachten over zijn mannen in de haven 
van Napels gooide. Het kan verkeren….

Wat de Amerikanen destijds hebben gedaan 
is natuurlijk geweldig: met gevaar voor eigen 
leven West-Europa ontdoen van het Duitse juk. 
Dat heeft vele levens gekost en daar zullen 
we altijd respect en dankbaarheid voor blijven 
voelen. Maar het is goed dat nu ook de minder 
bekende kanten van hun handelingen in een 
tentoonstelling belicht worden. De schrijvers 
vragen zich in het boek af wat in hemelsnaam 
die systematisch plunderende Amerikanen 
toch bezielde. We moeten hierbij in ieder ge-
val in gedachten houden dat onze regio (na het 
vastlopen van Market Garden) gedurende 4 tot 
5 maanden een soort wachtkamer is geweest 
voor ongeveer een half miljoen geallieerde sol-

- WIM COUSIJN -

Tucker stapt vliegtuig inTucker stapt vliegtuig inpatrolpatrol
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daten. Die soldaten werden hier verzameld om 
in februari 1945 Duitsland in te trekken voor 
de laatste slag. Dat was operatie Veritable. 
En in die vier tot vijf maanden waren ze hier 
overal gelegerd, dus ook in de dorpen die ge-
evacueerd waren. En: soldaten vechten liever 
dan dat ze moeten wachten dus ze verveelden 
zich. Ze plunderden vrij systematisch vrijwel 
alle woonhuizen, bedrijfsgebouwen en andere 
gebouwen, ook kerken: alles werd vernield na-
dat eerst het waardevolle materiaal ontvreemd 
was. Vrijwel alle brandkasten die er te vinden 
waren zijn opengebroken en alles is op grote 
vrachtwagens afgevoerd.

Wat ook invloed op het gedrag van de soldaten 
gehad zal hebben is dat ze al een jaar oorlog 
achter de kiezen hadden: dagelijks geconfron-
teerd te worden met levensgevaar en dood 
maakt een mens ongetwijfeld anders, onver-
schilliger: letterlijk leven alsof iedere dag je 
laatste kan zijn doet wat met je. En soms werd 
er gewoon geplunderd uit noodzaak, om te 
overleven. Het gebeurde in onze regio in ieder 
geval op grote schaal en systematisch.

Klachten van de Nederlandse autoriteiten bij de 
geallieerden verzandden in een onontwarbaar 
woud van bureaucratie. Gehandhaafd werd er 
niet of nauwelijks. Er werden wel bordjes ge-
plaatst met teksten dat plunderen verboden 
was en met de doodstraf beboet zou worden, 
maar in de praktijk gebeurde dat niet.

Wie ben ik om te oordelen. Ik was er niet bij. Ik 
leef in een vrij land en ben daar heel dankbaar 
voor. Plunderen is kennelijk iets dat bij oorlogs-
handelingen hoort. Een mens kan door de om-
standigheden sterk veranderen. Dan blijkt de 
laag beschaving die ons anders siert, soms ui-
termate dun.

Een illustratie daarvan zien we in het gedrag van 
sommige Overasseltenaren die Market Garden 
zelf hebben meegemaakt. Van de spullen die 
de Amerikanen hier met parachutes dropten, 
bleek al gauw een deel te verdwijnen in Over-
asseltse schuren en huizen. Pastoor van Riel 
moest zelfs vanaf de preekstoel de beminde 
gelovigen van Overasselt manen om de spul-
len die zij meegenomen hadden, weer aan de 
Schoonenburgseweg te zetten, bij de boerde-
rij van Gijsbers, zodat de Amerikanen ze weer 
konden ophalen. En dat is ook gebeurd.

Het bevrijdingsmuseum in Groesbeek is weer 
open, maar u moet zich aanmelden. Als u het 
bezoekt kunt u zich daar een beeld vormen 
van hoe en waarom er in onze streken zo ont-
zettend geplunderd is. U zult zich verwonderen 
en wellicht ook blij zijn dat Overasselt destijds 
niet geëvacueerd hoefde te worden. Toch zal 
deze donkere kant van de bevrijders nooit het 
offer dat zij voor onze vrijheid hebben gebracht 
kunnen overschaduwen. Maar “het er maar 
niet over hebben…”, doet geen recht aan de 
geschiedenis.

Reuben TuckerReuben Tucker
Tucker neemt gemeentehuis in als Tucker neemt gemeentehuis in als 

commando-post commando-post 
Tucker stapt vliegtuig inTucker stapt vliegtuig in
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YOGACLUB OVERASSELT

DIGITALE HULPIJN IN DE ZOMER

Is een vereniging met ruim 60 leden die 42 
jaar geleden is opgericht door een aantal vrou-
wen uit het dorp. In het verenigingsgebouw in 
Overasselt worden een aantal uren per week, 
zowel in de middag als avond, yoga-lessen 
gegeven door een ervaren docent. Erica de 
Leeuw geeft inmiddels tot ieders tevreden-
heid al 12 jaar les bij Yogaclub Overasselt. Zij 
vertelt hieronder in het kort wat over Yoga.  Er 
valt veel te schrijven over yoga, maar in es-
sentie is yoga een middel om de aandacht 
naar binnen te brengen. In het Westen wordt 
vooral het fysieke deel van yoga benadrukt, 
maar yoga gaat eigenlijk over de mind: yoga 
brengt de focus terug naar jezelf. Leren zien, 
leren voelen en bewust worden van dat wat 
er is. Je gebruikt het lichaam en de adem als 
instrument daarvoor. De yogavorm die beoe-
fend wordt bij Yogaclub Overasselt is Hatha 
Yoga. De oefeningen (asana’s) in combinatie 
met de adem nodigen je uit om mindfull te zijn. 
Op die manier kun je steeds meer rust en ont-
spanning gaan ervaren. Dat maakt yoga een 
geschikte beoefening bij stress-gerelateerde 
klachten. De Easy Hatha Yogalessen, die in de 

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft tijdens 
de coronacrisis een digitale hulplijn opgezet 
voor mensen met vragen over de computer, 
telefoon of tablet. Mensen die graag meer 
willen weten over bijvoorbeeld videobellen, 
e-books of WhatsApp kunnen bellen naar: 

middag gegeven worden, zijn wat rustiger van 
karakter en zijn zeer geschikt wanneer je fysie-
ke beperkingen ervaart, zoals blessures, pijn, 
stijfheid. In alle lessen wordt veel aandacht be-
steed aan rug, nek en schouders. De adem is 
van vitaal belang voor onze gezondheid. Goed 
ademen zorgt ervoor dat we dieper kunnen 
ontspannen. Daarnaast levert de adem een be-
langrijke bijdrage aan een goed functionerend 

Erica yogaErica yoga
foto: Elles Voermansfoto: Elles Voermans

immuunsysteem. Een 
mooie bijkomstigheid is 
dat, door het beoefenen 
van yoga, het lichaam 
sterk en vitaal wordt.  
Een goede reden dus 
om vandaag nog te 
starten! Wil je ervaren 
of yoga wat voor je is? 
Meld je dan aan voor 
een gratis proefles!

www.yogacluboverasselt.nl

www.obgz.nl/digitaalvaardig

Een ambassadeur van SeniorWeb beant-
woordt de telefoon. In de maanden juli en 
augustus is de hulplijn bereikbaar op dins-
dag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 
uur. 

Meer uitgebreide hulp met digitale zaken? 
Vanaf september start de bibliotheek weer 
met computercursussen, workshops en het 
Digitaal Café. Uiteraard wordt rekening ge-
houden met de voorschriften van het RIVM. 
Kijk voor meer informatie op:

024 – 327 49 99

- THEA VAN HAREN-



15

ESTHETISCHE EN ETHISCHE

SAUNA IN OVERASSELT 
Enkele ondernemers in Overasselt lopen 
warm om het hiaat te vullen dat is ontstaan 
na het faillissement van Sauna Oase. De heer 
Salix, die als woordvoerder van de groep on-
dernemers optreedt, verklaart dat het ijzer 
gesmeed moet worden als het heet is. De 
stichting “calidum et frigus” waarin de on-
dernemers zich verenigd hebben, stelt dat 
de inwoner van Overasselt die eenmaal ge-
wend is aan de hitte tijdens de voorbije hit-
tegolven, ‘s winters met weemoed zal terug-
denken aan het zilte zweet dat met straaltjes 
over de rug liep in de zomer. Het concept van 
de sauna zal echter drastisch worden ver-
anderd. We zullen er voor waken niet in de-
zelfde val te lopen als waarin onze collega’s 
zo jammerlijk zijn gelopen. Allereerst zullen 
er vaste dagen zijn waarin gefilmd wordt. Zo 
weet iedereen waar hij aan toe is. De toe-
gangsprijs is die dag lager dan normaal zo-
dat de opbrengst van de footage ook deels 

terugkomt bij de bezoeker. Om nog wat extra 
etherische olie op het vuur te gooien, zo zegt 
Salix zo treffend, komt er een tweede veran-
dering. Het is namelijk wijd en zijd bekend 
dat niet alle lichamen voor openbaar vertoon 
geschikt zijn. De stichting wil voorkomen dat 
er daardoor klandizie verloren gaat en zal 
daarom een ethische commissie aanstellen 
die bezoekers dwingend kan adviseren om 
gebruik te maken van de zondagochtend en 
maandagavond wanneer de sauna alleen 
met badkleding toegankelijk is. Voorts is de 
stichting van plan fikse kortingen te geven 
aan het dameskoor, damesvoetbal en aan de 
korfbalvereniging. De eerste opgooi wordt al 
in november verwacht achter de broodovens 
van de huidige bakkerij van Derks die tegen 
die tijd verhuisd is naar het werklandschap.  
U wordt geacht een badjas en badslippers 
mee te nemen alsmede schoon ondergoed.

Een ruimte in Overasselt e.o. voor tenminste 2 
maanden. 1x per week op vrijdagmorgen zullen 
er 8 mensen aan hun beeld werken. Dit geeft 
enige stof, dat we goed opruimen.

Dit kan onder een veranda met 1,5 m tussen de 
bokken (hoge werktafels), maar ook met moge-
lijkheid om binnen te werken. We willen de bok-
ken laten staan en ook graag faciliteiten als toilet 

OPROEP:
WERKRUIMTE

paulineverkuijlen@hotmail.com

en stroom erbij. Als het weer erg koud en nat 
is dus graag binnen werken met een terraswar-
mer erbij, die ikzelf ga regelen.  Laat u mij uw 
creatieve ideeën horen en tegen een redelijke 
vergoeding heeft mijn cursus weer een kans! 
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DE ERPEWAAI,
EEN WAARDEVOL NATUURGEBIED

Niek Egtberts, een van onze redacteuren, zag 
aan de Valkstraat richting Heumen aan de rech-
terkant van de weg een bord staan met de tekst: 
‘Vereniging Nederlands Cultuurlandschap werkt 
hier aan uw landschap!’ Hij vroeg zich af: wat ge-
beurt hier nu eigenlijk? En deze vraag over dit 
recent aangelegde heggenlandschap dat hoort 
bij De Erpewaai, was aanleiding om dit natuur-
gebied te gaan verkennen en onderzoeken.

De Erpewaai ligt tussen Overasselt en Heumen, 
de dorpsgrenzen lopen precies door het natuur-
gebied heen. Vanuit Overasselt uit gezien ligt 
het naast het buurtschap De Vogelzang en ge-
klemd tussen de Maasdijk en de Valkstraat. Het 
heggenlandschap vleit zich tegen de dijkweg 
bij Heumen aan. Een informatiebord aan de 
Maasdijk vermeldt dat “De Erpewaai zijn be-
staan dankt aan een dijkdoorbraak en de gaten 
die daarbij door het kolkende water uitgeslepen 
zijn. Zoals bij zoveel middeleeuwse dijkdoorbra-
ken werd de dijk niet gerepareerd maar werd 
er een nieuw dijkstuk omheen gelegd.” Bij wel-
ke dijkdoorbraak het gebied precies ontstond, 
is niet bekend. Een oude landkaart waar de Er-
pewaai op voorkomt, dateert uit 1820 dus het 
moet in ieder geval vóór deze tijd zijn geweest.

In het bos liggen vijf plassen, kolken, wielen of 
waaien genaamd, met eromheen een kweldam, 
een soort dijkje. De kweldam houdt het water 
vast dat bij een hoge waterstand onder de Maas-
dijk doorsijpelt en zorgt ervoor dat de omliggen-
de landerijen niet overstromen. Enkele jaren ge-
leden heeft de Erpewaai de status van landgoed 
gekregen, wat inhoudt dat het - net zoals het land-
goed De Zomp van de familie Laurant -  voor een 
groot deel toegankelijk is voor het publiek. Aan 
die toegankelijkheid zijn wel grenzen. Als je aan 
de Maasdijk het Kolkenpad inslaat, vermaant een 
bord dat je op de paden moet blijven. Terecht na-
tuurlijk, want wanneer je door het bos zou gaan 
struinen, verstoor je het dieren- en plantenleven.
Een indrukwekkend grote omgewaaide boom 
ligt als een soort sculptuur naast het Kolkenpad. 
Een deel van de stam is al in stukken gezaagd. 
Ernaast (alweer!) een bord met de mededeling 
dat hengelsportvereniging De Vriendenkring hier 
onderhoud pleegt. Deze visclub heeft vanaf be-
gin jaren tachtig het alleenrecht om in drie kol-
ken van de Erpewaai te vissen. Voorzitter Marcel 

Jacobs vertelt dat de vereniging met de huidige 
eigenaar van het landgoed, de heer Scheffer uit 
Den Haag, jaarlijks een contract afsluit. De le-
den van De Vriendenkring mogen er vissen maar 
plegen ook onderhoud en houden een oogje in 
het zeil. Jacobs: “Het is een waardevol natuur-
gebied dat in stand gehouden moet worden en 
beschermd. Er komen ’s nachts nog wel eens 
mensen bivakkeren en vuurtje stoken en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling.” Marcel Jacobs 
woont in Malden en als hij zijn visgerei pakt en 
inlaadt, is hij binnen 10 minuten “op één van de 
mooiste visplekken van Nederland.” De visstek-
ken zijn overigens niet even gemakkelijk te be-
reiken en de bodem is niet vlak. Het zijn stekken 
voor ervaren vissers, jeugdleden mogen er niet 
vissen. In de kolken zwemmen baarsen, snoeken, 
karpers en karperachtigen als de zeelt, de blank-
voorn en de brasem. Deze vissen zijn op een na-
tuurlijke manier in de kolken terechtgekomen, ze 
zijn als eitjes aan de poten van watervogels mee-
genomen. De visstand wordt overigens wel door 
De Vriendenkring gemonitord, als de variatie aan 
soorten uit evenwicht raakt dan grijpt de club in.

Behalve diverse soorten vissen komen er in de 
Erpewaai heel veel andere soorten dieren voor. 
Dit is goed verklaarbaar, want het bos is dicht-
begroeid, wordt voor een groot deel relatief on-
gemoeid gelaten en het is waterrijk. Hierdoor 
is er altijd drinkwater en vormt het een perfec-
te schuilplek voor wild als haas, konijn, wilde 
eend, fazant, houtduif en reeën. Op de website 
waarnemingen.nl waar vogelaars en andere na-

- JUDITH VAN BEUKERING -

LibelleLibelle
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tuurliefhebbers melden wat ze in natuur en tuin 
zien, staan voor de Erpewaai honderden waar-
nemingen. Vogels als de blauwe reiger, aal-
scholver, meerkoet, visarend en de tjiftjaf. Am-
fibieën als de groene en bruine kikker en de 
kamsalamander. In de herfst groeit er judasoor 
op boomstronken, evenals het hamsteroortje, 
een zeldzame paddenstoel die op de rode lijst 
staat. Er vliegen insecten als het hooibeestje, 
st. jansvlinder en het oranjetipje. Zelf spotte ik 
een bloedrode heidelibel, een mannetje herken-
baar aan de oranje zweem bij de vleugelaanzet. 

Voor mijn onderzoek naar de Erpewaai sprak ik 
met diverse mensen, onder andere over de be-
naming van de waaien. Er circuleren verschil-
lende namen maar in hoofdlijnen komt het hier 
op neer: Vanuit Overasselt gezien de dichtst-
bijzijnde waai, naast het huis van kunstenaar 
Leo Gerritsen en zijn vrouw, heet de Erpewaai. 
Deze naam is mogelijk een verbastering van Er-
keswaai, de waai van Erke Jacobs, een vroege-
re inwoonster van Overasselt. Daarnaast ligt de 
Briel. Een oud woordenboek geeft aan dat een 
briel “een meersch is met struikgewas”. Een 
meers of mars is een moeras of drassig land. 
Vervolgens is er de Spanjaard, genoemd naar fa-
milie Spanjaard die hier een tijd (illegaal?) naast 
heeft gewoond. En het dichtst bij Heumen gele-
gen is de Steenkamp. Vlakbij stond hier vroe-
ger een steenoven waarin klei uit de Maas werd 
gebakken. Aan de achterkant van De Erpewaai 
richting de Valkstraat ligt nog een kleine lastig 
te bereiken kolk, genaamd de Uikelaar. Een Ne-
derduits-Latijns woordenboek verklaart dat een 
uikelaar een woord is voor een vogel, een duiker.

Aan het eind van het Kolkenpad staat een hek-
je dat voert naar het heggenlandschap waar dit 
artikel om begonnen is. De met hagen omrande 
weilanden zien er verdord uit, een aantal bomen 
staat in rijen, strak in het gelid. De hondsdagen 
hebben duidelijk hun tol geëist. Raymond Meus-
sen van de Vereniging Nederlands Cultuurland-
schap (VNC) mailde de redactie: “In het gebied, 
dat voorheen maïsland was en nu een landgoed 
(landgoed Erpewaai), hebben wij enkele jaren te-
rug meidoornhagen, hoogstamfruitbomen en bo-
men geplant. Al deze landschapselementen zijn 
uitgerasterd en worden door ons onderhouden. 
Het maïsland is omgevormd naar grasland, dat 

wordt begraasd met jongvee. Door het gebied 
loopt een brede openbaar toegankelijke wandel-
strook die na 15 juni zal worden gemaaid. Daar-
naast knippen wij de hagen, snoeien de bomen 
en fruitbomen en doen verder al het nodige ter 
instandhouding van het terrein en de landschap-
selementen.” De VNC heeft een deltaplan ontwik-
keld voor het herstel van de Nederlandse natuur 
en dit behelst onder andere een opknapbeurt van 
het agrarisch cultuurlandschap. De Erpewaai is 
één van de plekken die tot nog toe is aangepakt.

Enkele jaren geleden is het bestemmingsplan van 
De Erpewaai gewijzigd. Er mag gebouwd worden 
op de grote open plek aan de Maasdijk, er is ruim-
te voor een groot landhuis en een schuur. Het 
landgoed staat te koop. Wie de Erpewaai wil ko-
pen moet wel flink in de buidel tasten. Behalve de 
1 miljoen euro voor de grond en een bouwsom, 
moet ook nog alle infrastructuur bekostigd wor-
den. Maar gelukkig kan iedereen nu zo ook al 
van alle mooie natuur genieten in de Erpewaai.

LibelleLibelle

WaAIWaAI
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BIEB OVERASSELT BEDREIGD
WAT IS DE BIBLIOTHEEK U WAARD?

Via de medewerkers van de Openbare Biblio-
theek Gelderland Zuid (OBGZ) hoorden we dat 
de gemeente Heumen van plan is maar liefst 
70% te willen bezuinigen op de jaarlijkse sub-
sidie van de gemeente (u dus!!) aan de OBGZ.  
Besluiten moeten nog bekrachtigd worden in 
oktober. Er zijn twee bibliotheekfilialen in de 
gemeente Heumen: in Malden (Maldestein) en 
in ons dorp: Overasselt (Verenigingsgebouw). 
De totale gemeentelijke subsidie is nu ruim 4 
ton jaarlijks om die twee filialen te laten func-
tioneren.

Wij hebben geen verstand van de financiële 
kant van het biebwezen. Maar we weten wel 
dat het bibliotheekfiliaal in Overasselt voor een 
heel belangrijk deel gerund wordt door Over-
asseltse vrijwilligers. Er is voor vier uur per 
week(!) een medewerker van de OBGZ aanwe-
zig in de ochtenduren. We weten ook dat het 
filiaal aan huisvestingslasten ongeveer € 7000,- 
per jaar betaalt. We weten niet hoe het met de 
overheadkosten zit. Dat zijn de kosten die ko-
men kijken bij het in stand houden van het hele 
systeem (automatisering, management, per-
soneelszaken en ga zo nog maar even door). 

Wat we wel vermoeden is dat het sluiten van 
het filiaal in Overasselt niet echt zoden aan 
de (financiële) dijk zal zetten: het helpt maar 
een beetje. Het belang van de bibliotheek voor 
onze dorpsgemeenschap is nauwelijks te over-
schatten. Met name voor kinderen en ouderen 
is het een niet te missen voorziening.
Het zijn natuurlijk zware tijden. Maar neemt u 
van mij aan: als het filiaal Overasselt eenmaal 
gesloten zal zijn, zal het niet meer open gaan, 
ook niet nadat we de financiële gevolgen van 
de coronacrisis te boven zijn gekomen. Nu 
kennen we de bewoners van ons Dorp-aan-de-
Maas als ondernemende en creatieve aanpak-
kers. Zouden we niet in staat zijn om in over-
leg met de gemeente Heumen (Wethouder 
Maarten Schoenaker is de verantwoordelijke 
bestuurder) én de OBGZ een plan uit te wer-
ken dat voorziet in het open houden van “Ons” 
Biebfiliaal? Bent ú bereid de handen uit de 
mouwen te steken om deze waardevolle voor-
ziening overeind te houden? Komt ú in actie? 
Als redactie van de Dorpskrant bieden wij in ie-
der geval ons blad en website aan mochten er 
mensen opstaan die dit onheil willen afwenden. 
De tijd zal het leren!

- WIM COUSIJN -

betaalbaar - betrouwbaar - snel



19

Danny wilde al heel jong timmerman worden. 
Het is hem als het ware met de paplepel ingego-
ten. Zijn ouders zijn van hier, vader uit Overas-
selt en moeder uit Alverna. Hij is opgegroeid aan 
de Zesakkerlaan en zat op de Zilverbergschool. 
Zijn vader was een echte timmerman en ook 
zijn broer is de bouw ingegaan, eigenlijk was het 
voorbestemd. De middelbare school volgde Dan-
ny aan de Streekweg, tot 2009, waarna hij direct 
door ging naar de BBL-opleiding in Nijmegen. 
Vier dagen werken en een dag naar school, de 
beste manier om het vak te leren. Hij begon bij 
Theo Peters waar hij na een jaar vertrok. Daar-
na heeft hij verschillende leerbedrijven gehad. 
Na zijn opleiding werkte hij 5 jaar bij Litjes uit 
Horssen. Al heel lang wilde hij voor zich zelf be-
ginnen. De vraag is altijd wat daarvoor het beste 
moment is, en nog veel belangrijker, wat er nodig 
is om deze stap te wagen. Er moet geïnvesteerd 

- BOUWBEDRIJF DANNY RENKENS - 

JONGE ONDERNEMER
worden, een markt gezocht worden en een be-
drijfsplan gemaakt worden. Ook een werkplaats 
is een essentieel onderdeel. In 2018 heeft hij de 
plannen waargemaakt. Aan de Irenestraat heeft 
hij een huis gekocht, en wat goed uitkwam, daar 
zat een grote schuur achter waardoor met name 
de werkplaats gerealiseerd kon worden. Op de 
vraag wat hij allemaal kan, heeft hij een kort en 
duidelijk antwoord: uitbouw, aanbouw, overkap-
pingen of garages, kortom: alles is mogelijk.

Deze zomer heeft hij in ons dorp enkele overkap-
pingen gerealiseerd waar hij best trots op is. Zijn 
visitekaartje: de bijgevoegde foto’s. Neef Thijs 
(bijna 8 jaar, nu net in groep 4) heeft al besloten 
in zijn voetsporen te treden.

Overasselt schept een bandOverasselt schept een band
waar? de uiterwaarden bij overasseltwaar? de uiterwaarden bij overasselt

- ADVERTORIAL-

www.bouwbedrijfrenkens.nl

info@bouwbedrijfrenkens.nl

06 12220712
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UUTGEVLOGE

MEVROUW WILLEMS-GERRITS

RUÏNE AAN DE KRUISBERGSESTRAAT

In het artikel op pagina vijf over de watersnood-
ramp van 1925 is het verhaal van Door Wil-
lems-Gerrits opgetekend. Intussen is ze 102 jaar 
oud en nog steeds in goede gezondheid. Toen 
“tante Door” 100 jaar oud werd verscheen een 
stuk over haar in de Klimop, een seniorenblad 
in Wijchen. Hier volgt een samenvatting van het 

Ook in Overasselt is er nog een onbewoonbaar 
verklaarde woning. Als een woning niet aan 
minimale kwaliteitsnormen voldoet kan deze 
woning ongeschikt voor bewoning verklaard 
worden door de gemeente. In mijn jonge jaren 
kwam je zo’n mededeling nog wel eens tegen 
maar tegenwoordig is het vrij zeldzaam. Op een 
bijzondere locatie aan de Kruisbergsestraat 
staat er een, inmiddels meer ruïne dan woning, 
omringd door hekken, maar het ligt/staat er nog 
wel. 
Tijd om bij de gemeente te informeren naar hoe 
het zo gekomen is en waarom er al heel lang 
(volgens omwonenden 9 jaar) niets gebeurde. 
De redactie heeft verzocht om inzage in het 
dossier van deze ruïne bij de gemeente. Dat 
was niet mogelijk, er is geen apart dossier van 
deze locatie, maar de gemeente heeft zijn best 
gedaan antwoord te geven op onze vragen. Vol-
gens de gemeente ligt het perceel aan de Kruis-
bergsestraat/Zilverbergweg, achter huisnum-
mers 18, 20 en 21 van de Kruisbergsestraat. 
Het is 6.540 vierkante meter groot. De aan-
koopprijs “kan de gemeente niet achterhalen, 
maar dat is openbare informatie die wij bij het 
kadaster kunnen opvragen”. Op de vraag: voor 
welk bedrag rust deze aankoop jaarlijks op de 
begroting, is het antwoord: “Het is ons niet be-
kend voor welk bedrag de aankoop jaarlijks op 
de begroting rust. De gemeente weet niet of het 
te herleiden is, maar mocht dat zo zijn dan kun-
nen we de informatie vinden in onze begroting 
(ook een openbaar stuk)”. Duidelijk is wel dat de 

door de firma JAKO uit Cuijk geplaatste hekken 
gewoon nog steeds betaald worden door de ge-
meente. JAKO is tenslotte geen filantropische 
instelling. Hiermee zijn we dus niet zoveel opge-
schoten. Dan de vraag: is het perceel te koop? 
‘Het perceel is momenteel niet te koop.’ De 
waarde? ‘Het heeft momenteel een agrarische 
bestemming dus een lage waarde, maar het 
gaat hier om een potentiële woonbestemming. 
Totdat er concrete stappen zijn gezet om even-
tuele woningbouw mogelijk te maken, blijft de 
bestemming agrarisch.’ Geruchten in de buurt 
dat er hier sprake is van een dassenburcht kon 
de ambtenaar niet ontzenuwen. Navraag bij an-
dere instanties was duidelijker: ‘nee, er is geen 
sprake van.’ De gemeente gaf nog een blik op 
de toekomst: ‘ergens de komende tijd komt er 
een verkennend onderzoek naar het ontwikke-
len van deze locatie voor woningbouw. De sloop 
van de huidige opstallen heeft geen prioriteit. 
Dat is geen strategische afweging maar eerder 
een personeelsprobleem. De verantwoordelijk 
ambtenaar heeft simpelweg geen tijd.’

verhaal van deze sterke vrouw uit Overasselt.
De jaren komen vanzelf en je moet er zelf iets 
van maken. Maar dat ik dat mag beleven, 100 
jaar, ze vertelt de topics van haar leven: lief en 
leed. Ze heeft veel meegemaakt, beste tijden 
gehad en diepe dalen gezien. Een gelukkige 
jeugd, met goede ouders, in Overasselt. Haar 

wordt vervolg op de volgende pagina

- NIEK EGTBERTS -

De ruïneDe ruïne
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ten maar die kan nog slechter dan ik. Vanmor-
gen was ze hier, ze zat in een lage stoel en kon 
niet overeind. Ik heb haar toen moeten helpen. 
Ik voel me nog goed. Ik heb altijd goed kun-
nen leren. Kaarten doe ik graag en lezen ook. 
Kaarten is de grote hobby. Meerdere keren per 
week. De kaartclub breidt steeds meer uit, dat 
is wel gezellig. “Mooi 100 jaar.” zegt ze tussen 
door. Een gehoorapparaat, hoeft niet meer en 
ik zie goed genoeg met kaarten. Ze merkt dat 
sommigen jonge kaarters van 80 jaar nog goed 
bijleren. Dromen doe ik ook veel. Over vroeger 
over de winkel en de bakkerij. Op een mooie foto 
staat ze met een witte schort. Vroeger bakten ze 
brood voor Niftrik, Nederasselt, en Balgoij. Werk 
genoeg. Ze staat vroeg op. ’s Morgens komt de 
thuiszorg soms. Maar dan heeft ze al vaak ge-
kaart. Die komen niet zo vroeg. “Hoe laat is dat 
dan? “Vanmorgen kwam ze pas om 8 uur”. 100 
jaar is uniek, maar Door ook. 

dOOR IN DE WINKELdOOR IN DE WINKEL

vader had een boerderij op de Vogelzang. Haar 
moeder stierf jong, 55 jaar toen zij 15 jaar oud 
was. “In haar laatste periode moest moeder 
geholpen worden om recht te zitten terwijl va-
der haar eten gaf. Praten kon ze later ook niet 
meer”. Door was op een na de jongste van het 
gezin. 33 jaar geleden stierf haar man. Hij was 
altijd opgeruimd en kwam graag mensen tegen. 
Hij was bang van water en hij ging er toch naar 
toe. Een stilte volgt en zij pinkt een traan weg. 
Gelukkig heb ik er altijd over kunnen praten. 
Mensen hebben mij ontweken, dat was zo, mis-
schien zou ik dat ook zo gedaan hebben. Van 
pastoor Nieberding heb ik veel steun gehad, 
eerst dagelijks later kwam hij iedere week.

Gelukkige jaren heeft ze ook gehad met de kin-
deren. Diny was de dochter van mijn zus en ook 
mijn dochter. De familie is altijd graag gekomen. 
Sommigen altijd met de Kermis. Ze vertelt over 
het feest van haar vader toen hij 90 jaar werd. 
“70 kleinkinderen in een zaal nauwelijks te ge-
loven”. 

Alles is veranderd. Van mijn leeftijd zijn er geen 
meer en dus moet je je aanpassen aan de jon-
geren van 80 en 90. Maar dat kan ik gelukkig 
goed. In 100 jaar is de tijd veranderd, vooral na 
de oorlog. “Na de oorlog kon Toon, (haar man, 
bakker van beroep) in Niftrik een verlopen zaak 
kopen. Toen was zij 29 jaar. Toon was een jaar 
ouder. Ze trouwden in 1949. De zaak hebben 
ze samen helemaal opgebouwd. Met die grote 
gezinnen was de wagen met brood zo leeg. 

De buurvrouw komt drie keer in de week buur-
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DE ALTERNATIEVE VIERDAAGSE
ONDANKS CORONA, TEGEN CORONA

In 1914 en 1915 ging de Nijmeegse Vier-
daagse niet door vanwege de Eerste We-
reldoorlog; in 1940-1945 vanwege de 
Tweede Wereldoorlog. In 2006 werd de 
Vierdaagse na de eerste dag afgelast als 
gevolg van de extreme hitte, waaraan twee 
deelnemers overleden. En nu, in 2020, is 
het coronavirus de grote boosdoener. Het 
had de 104de editie van The Walk of the 
World moeten worden.

Maar liefst 20.000 wandelaars heeft het er 
echter niet van kunnen weerhouden om tóch 
hun eigen Vierdaagse te lopen: de Alternatieve 
Vierdaagse. Met een app konden zij zelf een 
route van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer uitstip-
pelen. Dat gebeurde in binnen- én buitenland. 
In totaal werd er ruim 1,3 miljoen kilometer ge-
lopen.

Ook al hingen er dit jaar geen Vierdaagsevlag-
gen in Overasselt, en ook al zaten er geen en-
thousiaste inwoners op klapstoeltjes aan de 
straat, en ook al was er geen groot feest, geen 
muziek, geen gejuich – de wandelaars waren 
er wel degelijk! Normaal gesproken passeren 
zij op vrijdag het dorp. Ditmaal was het voor-
al op woensdag en donderdag druk – ook bij 
café De Zon, waar veel wandelaars uitgebreid 
de tijd namen om op het terras in de zon van 
een drankje te genieten. Dat was het voordeel 
van de Alternatieve Vierdaagse: geen tijdsdruk.
Er waren ook Overasseltse deelnemers bij, zo-
als Miranda Jacobs, werkzaam als fysiothera-
peut in het Radboud. Nadat een groep colle-
ga’s op vrijdag bij haar thuis kwam pauzeren, 
heeft zij zich bij hen aangesloten en 30 kilome-
ter meegelopen.

“Elk jaar wordt er op het Radboud een spor-
tief evenement georganiseerd, waarmee geld 
wordt opgehaald voor een goed doel,” legt Mi-
randa uit. Ditmaal was dat evenement de Alter-
natieve Vierdaagse met als goed doel: corona-
onderzoek en  ontwikkeling van behandelingen 
en medicijnen. Een initiatief, genomen door 

een collega van de afdeling geriatrie, in het 
kader van de campagne ‘Stop het coronavi-
rus’, waarmee inmiddels meer dan € 220.000 
is opgehaald. En zo werd er ondanks corona 
gewandeld tegen corona.

Op de route was de sfeer goed en rustig. In 
Cuijk werd er luid voor de wandelaars geap-
plaudisseerd! Op de pont was het echter te 
druk met fietsers en wandelaars, waardoor het 
lastig was om anderhalve meter afstand te hou-
den. “We hebben een moeilijke periode mee-
gemaakt,” vertelt Miranda. “Maart, april en mei 
waren heel heftig. Ook collega’s zijn besmet 
geweest. Dat sommige lopers zich niet aan de 
anderhalve meter afstand hielden, voelde niet 
goed.”

De vraag is nu: wat staat ons volgend jaar te 
wachten? Zal alles dan weer normaal zijn? De 
Vierdaagseorganisatie heeft laten weten: “Wat 
de gevolgen van de coronamaatregelen voor 
2021 zullen zijn, is op dit moment nog niet 
duidelijk.” Laten we hopen dat komend jaar 
de vlag weer uit kan. En laten we ons idealiter 
vasthouden aan de gedachte: de route uit de 
coronacrisis, terug naar een gezond en nor-
maal leven waarbij alles weer mogelijk is, kent 
momenteel de mooiste Via Gladiola.

- ALEX KOPS -
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- JOHN NICOLASEN-

ZON EN STRAND

Tijdens de hoogzomer overlegde een aantal 
ondernemers uit de gemeente Heumen. De 
horeca had het zwaar door het coronavirus 
en zocht naar initiatieven om wat inkomsten 
te genereren. Het doel was in eerste instan-
tie om in de kerkdorpen Malden, Heumen en 
Overasselt een strand aan te leggen om daar 
wat activiteiten te ondernemen want alles lag 
bijna stil.

Kroegbaas Ronald Jansen van café de Zon 
was betrokken bij dit overleg en bij hem ging 
natuurlijk bij het woord strand een belletje rin-
kelen. Wie anders dan cv “de Strandjutters“ 
heeft verstand van het warme gele zand waar 
hun leden rondstruinen op zoek naar buit en 
wat zoal aanspoelt. Het contact was snel ge-
legd en na een avondje brainstormen, was 
de horizon van Ronald al behoorlijk zonnig, 
want natuurlijk verleenden de Jutters hun me-
dewerking om iets moois van het geheel te 
maken. De andere ondernemers kozen hun 
eigen weg en bepaalden op hun eigen manier 
voor invulling van het oorspronkelijke idee.
In de week voor zaterdag 1 augustus werd 
door Mario Wijten, geheel belangeloos, een 
vrachtwagen zand gestort en was de basis ge-
legd voor “Zonnybeach“ zoals het liefkozend 
werd genoemd. Die bewuste zaterdag stond 

er om 13.30 een ploeg vrijwillige Jutters klaar 
om het strand de juiste vorm te geven. Zelfs 
de kraan van Gert-Jan Lamers kwam eraan 
te pas en de zweetdruppels parelden op de 
voorhoofden van de betrokkenen en dat gaf 
aan dat er hard gewerkt werd. Het was ook 
strandweer en het zonnetje verwarmde snel 
de zwembadjes die voor de kids waren opge-
pompt en de strandballen rolden al snel door 
de gouden korrels zand.

Klokslag 15.00 bracht Ronald het eerste bier-
tje vanuit de tap en werd door de insiders 
alvast stiekem het strand geopend. Die was 
echter gepland om 16.00 en voor de toege-
stroomde gasten draaide DJ Job (Janssen) 
zijn eerste zomerse nummers, onder genot 
van een heerlijke cocktail. Het startsein voor 
vier zaterdagen “music on the Zonnybeach“ 
was gegeven,  maar ook op de andere dagen 
was het erg gezellig in de strandstoelen en 
tafeltjes die netjes op anderhalve meter ge-
plaatst waren. Het weer zat ook ontzettend 
mee en een ware hittegolf maakte voor het 
gevoel dat je aan de Spaanse kust vertoefde. 

Ter afsluiting werd op 22 augustus een BBQ 
gegeven waar eenieder welkom was en zo`n 
80 gasten hadden zich ingeschreven.  De ver-
rijdbare smokey BBQ van Tim Hofmans had 
de hele dag staan te roken om het vlees sap-
pig en gaar te krijgen en dat was uitstekend 
gelukt.  De hamburgers en pulled pork smol-
ten op de tong en het vlees van de spareribs 
viel gewoon van het bot. Groot compliment 
voor de koks Patrick van Melis, Roy Peters en 
Paul Kokke voor wat zij op hun houten dien-
bladen serveerden.

Tussendoor werden Geert en Anoesjka Din-
nissen bedankt voor hun jarenlange inzet bij 
de Jutters en zo viel de zomeravond in en was 
het nog lang gezellig op het tijdelijke maar ge-
slaagde strand bij Ronald en Maarten van de 
Zon.
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Wandel je regelmatig in de omgeving van Over-
asselt of vind je dat je dat wat vaker zou moeten 
doen? De werkgroep Wandelknooppunten kan 
je hulp goed gebruiken. De werkgroep is op zoek 
naar wandelaars die af en toe een deel van het 
wandelknooppunten netwerk rondom Overasselt 
willen wandelen om de toestand van de paden 
en de bewegwijzering te controleren. Op don-
derdagavond 8 oktober om 20.00u is een bijeen-
komst van de werkgroep in het verenigingsge-
bouw. Op die avond zal de werkgroep laten zien 
wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben en 
toelichten waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Ie-
dereen is van harte welkom om vrijblijvend langs 
te komen en zich te laten informeren. Aanmelden 
voor die avond wordt op prijs gesteld. Hiervoor 
kun je een mail sturen naar het onderstaande 
adres. Je mag ook gewoon binnenlopen. 

- DORPSPLATFORM OVERASSELT - 

ENTHOUSIASTE WANDELAARS GEZOCHT

info@dorpsplatformoverasselt.nl 

Een bekende verschijning in Overasselt is natuur-
lijk het schattige ijsco-autootje dat elke woensdag 
in de straten verschijnt. Al bij zijn binnenrijden is 
er een bekend en doordringend wijsje te horen, 
een wijsje dat bij mij een belletje doet rinkelen 
en bij de kinderen het water in de mond doet 
lopen. Op mijn vraag welk liedje het ook alweer 
is moet bijna iedereen in de buurt het antwoord 
schuldig blijven maar het antwoord is: American 
Patrol van de beroemde Glen Miller band uit de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. Tijs weet dat 
echt wel! Tijs rijdt altijd een vaste route en heeft 

IJS VAN TIJS
vaste haltes zodat we op hem kunnen rekenen. 
Trouwens, Tijs heet helemaal geen Tijs, hij heet 
gewoon Pierre maar het klinkt wel lekker: ijs van 
Tijs. Zijn grote troefkaart, buiten heel lekker ijs en 
verrukkelijke hoorntjes, is zijn auto: een Bedford 
van bijna 40 jaar oud, typisch Engels, zelfs het 
stuur zit aan de verkeerde kant. Op het moment 
dat ik dit schrijf zitten we midden in de langste hit-
tegolf ooit in Nederland en op mijn vraag welk ijs 
nu het beste verkocht wordt is het antwoord: fris-
se-fruit-ijsjes. Deze hittegolf was reden genoeg 
om Tijs, sorry, Pierre te vragen hoe het komt dat 
hij elke week, al ruim 2 jaar, naar Overasselt gaat 
om zijn boterham te verdienen. Welnu, na een 
aantal jaren een cafetaria annex ijssalon in Wij-
chen uit te baten had Pierre genoeg van het bin-
nen zitten en is hij ijsventer geworden. Natuurlijk 
niet alleen in Overasselt, ook elders, maar omdat 
hij in Wijchen geboren en getogen is noemt hij 
het hier toch een thuiswedstrijd. Plannen voor de 
toekomst zijn er ook: milkshakes en smoothies. 

- NIEK EGTBERTS -
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De maatregelen van het Nederlandse kabinet in 
de strijd tegen het coronavirus hebben grote ge-
volgen voor de culturele en creatieve sector. Met 
het toerisme, de luchtvaart en de horeca behoort 
de cultuur tot de zwaarst getroffen sectoren in 
deze crisis. Helaas heeft ook Theater Overasselt 
de gevolgen hiervan ondervonden. Zo werd de 
uitverkochte voorstelling van Veldhuis & Kemper 
geannuleerd en kwam er een onverwacht en 
abrupt einde aan theaterseizoen 19/20. Maar... 

Met trots presenteren we een nieuw en geva-
rieerd programma met o.a. muziek, kleinkunst 
en cabaret. Komend seizoen spelen Fuse, Paul 
Haenen, Yvonne van den Eerenbeemt en Fred 
Delfgaauw in ons theater! Het programma start 
op zaterdag 31 oktober met muziekgezelschap 
Fuse. Dit Amsterdamse zestal, bekend van tele-
visieprogramma Podium Witteman, gaat 150 jaar 
muziekgeschiedenis te lijf. Van Ravel tot Simeon 
ten Holt, van Miles Davis tot Nils Frahm. Bij deze 
veelzijdige musici klinkt alles even mooi, opzwe-
pend en actueel! De voorstelling zal uiteraard 
verlopen met inachtneming van de coronamaat-
regelen die Theater Overasselt in samenwerking 
met het Verenigingsgebouw getroffen heeft. 
Doordat we voldoende afstand creëren tussen 
de gasten in het publiek is er een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar. Fuse treedt deze avond 
overigens wel twee keer op, er is een vroege en 
een late voorstelling. Kaarten kunt u bestellen 
vanaf medio september. Houd de site in de gaten 
voor het volledige programma: theateroverasselt.nl

- THEATERPROGRAMMA SEIZOEN 20/21 - 

THEATER OVERASSELT

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

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu

Fuse live Fuse live 
foto: Merlijn Doomernikfoto: Merlijn Doomernik

Fuse live Fuse live 
foto: Andreas Terlaakfoto: Andreas Terlaak

Koffie groeit aan struiken die wel 6 m hoog kunnen worden, 
maar kwekers houden ze door te snoeien op zo’n 2 m hoogte, 
zodat de pluk wordt vergemakkelijkt en er meer bessen aan de 
struiken komen. Het eerste zichtbare teken dat een koffiestruik 
volgroeid is, is dat hij in de bloei komt met kleine witte bloesems, 
die een bedwelmende geur verspreiden als van jasmijn en si-
naasappel. Aan de volgroeide struiken verschijnen daarna ovale 
bessen ter grootte van kersen, met in elke bes twee koffiebonen 
met de platte kanten tegen elkaar. Een volwassen koffiestruik 
brengt 450 g koffie per seizoen voort. Voor 450 g gebrande kof-
fie zijn 2000 handgeplukte koffiebessen nodig, dus 4000 bonen.

WIST U DAT?
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DUBBEL-EXPOSITIE
CAROLINE  (SCHILDERES) EN MANON (BEELDEND KUNSTENARES)

Wanneer: 19 augustus t/m medio november 2020
Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt (Willem Alexanderstraat 1, Overasselt)

Deze vriendinnen kennen elkaar vanaf 1986, toen ze beiden in Nijmegen biologie gingen stude-
ren. Inmiddels bijna 34 jaar en vele ervaringen later heeft de een zich ontplooid tot beeldend kun-
stenares, de ander tot schilderes. Ze vinden het erg leuk om hun werk samen te mogen exposeren 
in Verenigingsgebouw Overasselt.

Caroline van den Boomen-verkoelenCaroline van den Boomen-verkoelen
SCHILDERES - WANDENSCHILDERES - WANDEN

Manon gadellaa Manon gadellaa 
beeldend kunstenares - vitrinekastenbeeldend kunstenares - vitrinekasten

Caroline is al vanaf jonge leeftijd graag cre-
atief bezig. Binnen het gezin (in Meijel) werd 
altijd veel geknutseld, getekend en geklust. In 
1986 verhuisde ze naar Nijmegen om biologie 
te gaan studeren en vanaf 1996 woont ze in 
Molenhoek. Tijdens haar carrière bleef Caro-
line zoveel mogelijk creatief bezig – ze volgde 
schildercursussen en diverse creatieve work-
shops - maar de echte tijd ontbrak. Toen ze 
een jaar of 7 geleden het roer drastisch om-
gooide, kreeg ze meer tijd en heeft ze met veel 
enthousiasme haar oude hobby opgepakt. Ze 
blijft ook cursussen volgen om te leren van an-
deren en zich meer technieken eigen te ma-
ken. Ze houdt ervan te variëren in materialen, 
maar ook in onderwerpen en gedetailleerd-
heid, waardoor zij een diversiteit aan werken 
maakt. Ze werkt momenteel voornamelijk met 
acrylverf en aquarel, maar werkt ook regel-
matig met houtskool, ecoline, krijt en olieverf. 
Caroline heeft haar atelier aan huis. Inmiddels 
krijgt ze frequent opdrachten en vindt ze het 
leuk om haar werk te exposeren, wat ze dan 
ook regelmatig doet. 

Manon is al haar hele leven creatief. Als tiener 
hielp ze haar moeder met het begeleiden van 
basisschool-leerlingen in een Creatief Centrum. 
Later heeft ze verschillende cursussen en work-
shops gevolgd. Die varieerden van kleding ma-
ken tot decoratieve technieken als decoupage, 
craquelé en etsen. Ze heeft sieraden gemaakt 
met glaskralen en door middel van edelsmeden 
en glasfusie. Tot vorig jaar is ze verantwoorde-
lijk geweest voor het decor en de kostuums van 
verschillende toneel- en musical-gezelschappen. 
Zo’n 15 jaar geleden is Manon begonnen met 
beeldende kunst. Na het werken met mergel en 
hardsteen, houdt ze zich nu al een aantal jaren 
bezig met de gevarieerde mogelijkheden van Po-
wertex. Powertex is een soort textielverharder en 
-verf. Gecombineerd met een speciaal poeder, 
wordt er klei van gemaakt. Daarnaast zijn er van 
dit merk verschillende materialen die gebruikt 
kunnen worden in 3D schilderijen, mixed media 
en beelden. De verf is op waterbasis en milieu 
vriendelijk. De klei droogt aan de lucht, dus er is 
geen oven nodig. Afhankelijk van de bewerking 
kan het naar buiten, maar de huidige collectie is 
gemaakt voor binnen.

caroline.verkoelen@
g

m
ail.com

m
anong

ad
ellaa@

g
m

ail.com
06 41206018

06 15292210
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MALDENBURCH OP ZOEK
NAAR VRIJWILLIGERS IN OVERASSELT

Onze medewerkers van Malderburch worden 
dagelijks ondersteund door zo’n 150 vrijwil-
ligers. Deze steun is onmisbaar! Vrijwilligers 
brengen de buitenwereld binnen. Daar waar 
medewerkers in de zorg de handen vol heb-
ben aan de professionele ouderenzorg, bieden 
vrijwilligers iets extra’s als het gaat om tijd en 
aandacht en dragen zij bij aan de kwaliteit van 
leven van onze cliënten. Wat ons betreft zit ‘m 
dat vooral in de ‘normale’ dingen. Zoals koffie 
inschenken, een eindje wandelen, boodschap-
pen doen of een spelletje spelen. Vrijwilligers 
richten zich ook op de ondersteuning van 
mantelzorgers. Zij hebben een luisterend oor 

 ‘Je ervaring delen kan helpen’. Als je te maken 
hebt met het verlies van een dierbare, kan het 
helpen je ervaringen te delen met mensen die 
hetzelfde meemaken als jij. Misschien herken je 
de gevoelens van een ander en kun je elkaar tot 
steun zijn. Sterker sociaal werk en Synthese or-
ganiseren een rouwverwerkingsgroep in de ge-
meente Heumen, Mook & Middelaar. Er worden 
tien begeleide bijeenkomsten georganiseerd. 
Alle bijeenkomsten hebben een thema, zoals 
‘het afscheid’ en ‘rouwen met je omgeving’. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de emoties 
en gevoelens rond het verlies. Het delen van 
je ervaringen is een essentieel onderdeel van 

voor de mantelzorger en kennen de cliënten 
goed. Naarmate in de huidige situatie de druk 
op mantelzorgers steeds meer toeneemt, is het 
vrijwilligerswerk ook hier zeer welkom. Mal-
derburch is voortdurend op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Maar met name in Overasselt kun-
nen wij vrijwilligers op dit moment heel goed 
gebruiken. Bij de dagbesteding op locatie de 
Buurderij of ter ondersteuning van mantelzor-
gers. Als vrijwillige medewerker van de dagbe-
steding heb je vooral een ondersteunende rol. 
Samen met de vaste kracht voer je het activi-
teitenprogramma uit. Het programma bestaat 
o.a. uit: koffie en thee drinken, de krant bespre-
ken, de eetmomenten begeleiden. Tevens zijn 
er activiteiten met terugkerende thema’s zoals, 
sport en bewegen, natuur, kunst en cultuur. 
Als vrijwillige medewerker maak je een praat-
je met de mensen, help je de spullen van de 
activiteiten klaarzetten en opruimen, bewaak je 
de groepssfeer als de vaste medewerker even 
een deelnemer naar de toilet begeleidt. Mocht 
je interesse hebben neem contact op met Elly 
van Rietschote, vrijwilliger coördinator bij Mal-
derburch. Bereikbaar op dinsdag en donder-
dag. 

06 30564022
elly.vanrietschote@

m
ald

erb
urch.nl 

ROUWVERWERKINGSGROEP
IN DE GEMEENTE HEUMEN, MOOK & MIDDELAAR

de bijeenkomsten. Het is belangrijk dat je ook 
in staat bent naar de verhalen van lotgenoten 
te luisteren. Daarna kan de groep desgewenst 
als zelfhulpgroep verder gaan. Wanneer je aan 
de groep wilt deelnemen is het raadzaam dat 
dit minimaal een half jaar na het overlijden is. 
Deelname aan deze rouwgroep is gratis. Voor 
informatie of aanmelden kun je contact opne-
men met een van de contactpersonen.

Waar: Gezondheidscentrum De Kroonsteen, 
Schoolstraat 8, 6581 BG Malden
Wanneer: vanaf maandag 19 oktober
Wat: 10 bijeenkomsten van 15.00 tot 17.00 uur.

B
ianca T

im
m

ers: b
.tim

m
ers@

synthese.nl

Chris van Raan: c.vanraan@sterker.nl Nienke Scheink: n.scheink@sterker.nl
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IETS TE MELDEN?!
redactie@overasselt.info


