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   info@overasselt.info

VOLGENDE EDITIE              
De volgende Dorpskrant ligt 
in de week van 28 oktober op 
de mat. 

DEADLINE                         
Heeft u kopij voor de 
Dorpskrant? Heel graag! Mail 
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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 
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   redactie@overasselt.info

NIET ONTVANGEN?

Heeft u de Dorpskrant niet 
ontvangen? Bel naar:
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ADVERTENTIE

VAN DE REDACTIE

Tis weer voorbij die mooie dreuge zomer….

Een zomer met uitersten in het weer. Dat merkten we wel bij de 
vierdaagse die dit jaar gecoupeerd werd tot driedaagse door de 
verwachte 39 graden Celsius op de dinsdag. En de woensdag 
was ook bloedheet, terwijl de donderdag het met bakken uit de 
hemel viel. Gelukkig was het de vrijdag zwaar bewolkt (‘ideaal 
loopweer’) en kon ons dorp haar gastvrijheid weer tonen. Hulde 
aan de mensen van het SOP (Stichting Overasselt Promotions) 
die ervoor zorgden dat het weer bruiste in Overasselt na twee 
jaar corona. Die mensen verzetten een hoop werk ieder jaar. Ze 
reiken ook ieder jaar een prijs uit voor een persoon of club die 
ons dorp weer eens stevig op de kaart zet. Maar wie-o-wie reikt 
hén die prijs een keer uit…??? Ook de vrouwen uit de Oekraïne 
lieten van zich horen en hebben gezorgd voor soep, koffie, 
thee, limonade en broodjes. SBS6 stond er dan ook even bij stil. 
Hoewel het Covid-virus nog steeds dreigt, mogen we elkaar weer 
zien en met elkaar feesten. En dat doen we dan ook regelmatig: 
in café de Zon, het Verenigingsgebouw, de Buurderij maar ook 
in de Veldschuur aan de dijk: het bruisende leven heeft zijn loop 
hier weer hernomen. Zoals we gewend zijn gebeurt er weer van 
alles en is de kalender op de achterzijde van deze krant weer 
goed gevuld. Neem 11 september: Open Monumentendag met 
duurzaamheid als thema dit jaar. Bijzonder is een lezing over 
duurzaamheid in de landbouw in café restaurant de Zon die 
dag. En ook een artikel over hoe het onze boeren vergaat in het 
Haagse gedoe… Ja: er gebeurt weer van alles. En over boeren 
gesproken: ook deel 2 van 5 generaties Gerrits aan de Vogelzang 
staat voor u klaar. En een interview met de levenskunstenaar 
Sjaak Bruijsten, en nog véél meer. Maar laten we vooral niet 
vergeten dat er ook oorlog is in Europa. Het nieuws lijkt soms te 
verdwijnen van de voorpagina’s van kranten. Onze Dorpskrant 
zal blijven berichten hoe het de Oekraïners in de Overasseltse 
Vennen vergaat. We nodigen u uit om dat te lezen en er stil bij te 
staan dat ook ons leven plotseling totaal anders kan worden. Ook 
moedigen we u aan om zelf eens een stukje voor de Dorpskrant 
Overasselt te schrijven, over wat dan ook, als het maar 
verbonden is met ons mooie dorp aan de Maas.
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HET GEMEENTE NIEUWS
DOOR NICK EGTBERTS

Hét Gemeente Nieuws is een krantje dat wekelijk 
huis aan huis verspreid wordt in de gemeente 
Heumen, Mook / Middelaar en Berg en Dal. 
Hierin vindt U naast wat advertenties en klein 
nieuws vooral de officiële mededelingen van 
de gemeente, eigenlijk onmisbaar voor vele 
inwoners.

Steeds vaker hoort de redactie dat de 
verspreiding nogal wat te wensen overlaat. In 
het nummer van vrijdag 15 juli worden bezorgers 
gezocht voor de wijken: Zilverbergweg / 
Valkstraat / Tempelstraat en Oude Kleefsebaan 
/ de Hage / Plattegraaf. Daar krijgt men Hét 
Gemeente Nieuws dus niet, maar ook het 
buitengebied wordt geheel overgeslagen.

We hebben navraag gedaan. Er zijn 3 
betrokkenen: de gemeente, de uitgever en de 
verspreider. De verschillende gemeentes hebben 
een overeenkomst gesloten met de uitgever om 
de krant te drukken en te verspreiden. Met trots 
vermeldt de uitgever een bereik van 250 000 
brievenbussen; in Overasselt zijn dat er ruim 
1200. Overigens leert telefonische navraag dat 
men een dekkingsgraad van 90% hanteert. En 
nooit in het buitengebied! De uitgever heeft de 
verspreiding weer uitbesteed aan Spotta, die 
op haar beurt lokale mensen inhuurt voor het 
daadwerkelijke rondbrengen.

We hebben het aan de gemeente gevraagd: 
“Waarom wordt het krantje in Overasselt in 
twee wijken en in het hele buitengebied niet 
bezorgd. Er ligt toch een overeenkomst tussen 
de gemeente en de uitgever?” De reactie van de 
gemeente: “We hebben helaas vaak te maken 
met problemen met verspreiding.  We nemen 
een aantal pagina’s af in het blad en de uitgever 
maakt afspraken met een verspreider om het 
blad huis-aan-huis te bezorgen. In de productie 
en de verspreiding van het blad heeft de 
gemeente geen rol.” Gelukkig heeft de gemeente 
een oplossing, ik citeer: “Het krantje is altijd te 
vinden bij het Verenigingsgebouw en Derks en 
U kunt ook nog de informatie digitaal vinden.” In 
ieder geval is duidelijk dat de afspraak tussen de 
twee boterzacht is. Ik heb mensen gesproken die 
de uitgever bellen en dan komt er vrij snel een 
busje het krantje brengen.

Wel vraagt de redactie zich af of de gemeente-
raad, die waarschijnlijk ooit besloten heeft om 
met ‘Hét Gemeente Nieuws’ in zee te gaan, 
hiervan op de hoogte is. Het is immers essentieel 
voor de burger om van alle ‘gemeentenieuws’ op 
de hoogte te zijn.



4

STIKSTOFBELEID VOOR OVERASSELT
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

Inleiding

Het begon met een vraag: “Zou jij een stukje 
willen schrijven over de gevolgen van het stikstof 
beleid voor Overasselt?”. Ja natuurlijk, dat past 
wel bij mij. Thuis gekomen vertel ik het mijn 
vrouw. “Zou je dat nou wel doen? Straks ligt er 
een berg mest op onze oprit!”. Een bijzondere 
reactie, die ik niet had verwacht. Hoezo? Als 
redactielid van de Dorpskrant staan wij hier 
toch neutraal in? Dat het een met emoties 
beladen onderwerp is, kom ik des te meer achter 
wanneer ik een aantal vragen stel bij enkele 
boeren in de omgeving. “Nee, ik wil niet met 
mijn naam in de krant”, klinkt het bij elkeen die 
ik daar naar vraag. Ook kom ik er achter dat 
het bij een ieder niet duidelijk is vanuit welke 
uitgangssituatie je bijvoorbeeld 12% reductie 
moet toepassen. Verder is het volgens mij ook 
niet zeker dat het plan zo doorgaat. Op diverse 
plaatsen in het land stuit met op hevig verzet, dat 
verder gaat dan ‘normaal protesteren’. 

Bij ons in Overasselt bleef het wel bij normaal 
protesteren. Een vijfentwintigtal trekkers reed 
naar het gemeentehuis te Malden om daar 
bij de burgemeester en de gemeenteraad 
aandacht te vragen voor de toekomst van de 
agrarische bedrijven in onze gemeente. Een 
aantal jongeren onder hen hield een toespraak 
over hun toekomst. Alle politieke partijen in 
onze gemeente lieten daarop weten achter 
de  boeren te staan. Maar goed. Laten we er 
voor dit stuk even hypothetisch vanuit gaan dat 
het toch allemaal zo doorgaat. Ik wil het woord 
‘hypothetisch’ nog even benadrukken, immers ik 
wil geen berg mest op mijn oprit.

De aanleiding

Op 10 juni 2022 sloeg de bom in voor de 
boerenbedrijven in Nederland. Minister voor 
Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal 
presenteerde haar startnotitie Nationaal 
Programma Landelijk gebied. Van de ene op de 
andere dag werd voor de boeren duidelijk wat 
het kabinet vóór heeft met hun toekomst.

Klimaatverandering

Door de uitstoot van broeikasgassen warmt 
de aarde op en krijgen we steeds vaker te 
maken met extreme weersomstandigheden. 
Dit heeft grote gevolgen voor onder andere 
de natuur en de landbouw. In 2015 zijn bij de 
klimaatconferentie in Parijs leidende afspraken 
gemaakt voor de Europese aanpak van de 
klimaatverandering. In 2019 werd afgesproken 
dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Om 
de klimaatverandering tegen te gaan moet de 
uitstoot van stikstof beperkt worden. Op 30 juni 
2021 werd de nieuwe Europese klimaatwet van 
kracht met het doel de stikstof uitstoot in 2030 
met 55 procent te verlagen ten opzichte van het 
niveau in 1990.
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Stikstof en ammoniak

Energie in de Europese Unie wordt voornamelijk 
gewonnen uit aardgas en olie. Bij verbranding 
van deze brandstoffen komt er stikstofoxide 
vrij in de atmosfeer. Daarnaast is er ook een 
natuurlijke uitstoot van stikstof, door mens en 
dier. Uit dierlijke mest en urine komt ammoniak 
vrij. Het ontstaat wanneer een dier eiwitten 
heeft gegeten. Ammoniak is een verbinding van 
stikstof en waterstof.

Het is schadelijk voor de natuur wanneer er te 
veel stikstofoxide en ammoniak in de bodem of 
het water terechtkomen. Planten als bramen, 
brandnetels en gras gaan er harder door groeien 
en overwoekeren andere planten. Daardoor 
verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. 
Stikstofdeeltjes inademen kan bovendien slecht 
zijn voor de gezondheid. Volgens het RIVM 
stootte de landbouwsector in 2017 106 miljoen 
kilo stikstof uit in de lucht, de industrie 45 
miljoen, het verkeer 16 miljoen en de luchtvaart 
1,2 miljoen kilo stikstof.

Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van 
beschermde natuurgebieden. Vanuit de 
Europese Unie zijn ons richtlijnen opgelegd voor 
soortenbescherming van dieren en planten en 
gebiedsbescherming waar ze voorkomen. De 
door de EU-lidstaten zelf onder beide richtlijnen 
aangewezen beschermde gebieden vormen 
de Natura 2000-gebieden. In de omgeving van 
Overasselt zijn dit onder andere de uiterwaarden 
van de Waal, de Bruuk bij Groesbeek, de Sint 
Jansberg en de Oefelter Meent. De Overasseltse 
vennen is geen Natura 2000-gebied. In 2015 
is door bemiddeling van o.a. de PvdA en CDA 
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
geïntroduceerd. De PAS vormde het centrale 
instrument om de stikstofbelasting van Natura 
2000-gebieden aan te pakken. Op basis van 
deze PAS konden boeren vergunningen krijgen 
voor ontwikkeling en uitbreiding van hun 
bedrijven. Een uitspraak van de Raad van State 
op 29 mei 2019 maakte echter dat de PAS niet 
meer als toestemmingsbasis voor activiteiten 
mag worden gebruikt, dus er moest iets anders 
komen.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied’  is 
een beleidsprogramma in opdracht van enkele 
ministeries waarin gebiedsgerichte opgaven en 
maatregelen voor natuur, stikstof, landbouw, 
water, bodem en klimaat zijn opgenomen. 
De stikstof- en natuurdoelen worden uiterlijk 
in juli 2023 verplicht en onontkoombaar 
ruimtelijk uitgewerkt en vastgelegd in een 
gebiedsplan. Omdat gebieden verschillen, 
verschilt ook de aanpak per gebied. De 
reductiedoelen zijn per gebied anders, omdat 
ook de kwaliteit van natuur, water en bodem 
verschilt per gebied. Het Rijk heeft per gebied 
zogenoemde richtinggevende stikstofdoelen en 
reductiepercentages vastgesteld. Die lopen op 
van 12% tot rond de 70% in gebieden dichtbij 
natuurgebieden en gebieden waar de water- en 
bodemkwaliteit sterk moeten verbeteren. Hiervan 
is een kaart beschikbaar. Dus afhankelijk van 
waar een boerenbedrijf is gevestigd, zijn de 
gevolgen meer of minder ingrijpend. Als we 
de kaart bekijken, zien we dat er twee zones 
gedefinieerd zijn in Overasselt en omgeving. Het 
natuurgebied de Overasseltse Vennen en de 
overige landbouwgronden. In de Overasseltse 
Vennen dient een reductie van meer dan 95% 
plaats te vinden. In de overige landbouwgronden 
het laagste percentage, namelijk 12%. Ten 
opzichte van de rest van Nederland komen wij er 
hier dus het minst slecht vanaf.



6

OPEN MONUMENTENDAG BOEK EN DUURZAAMHEIDSLEZING
DOOR WIM COUSIJN

Zondag 11 september is het ook in ons dorp 
Open Monumentendag. Natuurlijk zijn dan de 
molen, het museum  en beide kerken open 
(gratis). Maar er is meer te beleven. Neem nu 
de Oude Kerk aan de Valkstraat. Zo ongeveer 
het oudste gebouw in Overasselt. Die dag 
bezoekbaar, maar ook kunt u er Middeleeuwse 
meerstemmige koormuziek horen. En als klap op 
de vuurpijl wordt er in de serie cahiers van het 
Erfgoedplatform Heumen een nieuw boekwerkje 
ten doop gehouden. Deze keer gaat het over 
hoe hier bij ons de Reformatie is verlopen: de 
protestanten werden hier écht de baas, terwijl de 
katholieken heel ver in de meerderheid waren. 
Zo werden er maar liefst 4 opeenvolgende 
protestantse burgemeesters (of schouten) uit 
het geslacht Charisius aangesteld. Onze nieuwe 
burgemeester, Joeri Minses, mag het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen.

Mogelijk nóg leuker is het om in het zaaltje bij De 
Zon een lezing bij te wonen over duurzaamheid 
in de landbouw. Duurzaamheid is immers 
dit jaar hét landelijke thema tijdens Open 
Monumentendag. Meino Smit (Groningen) is 
zowel wetenschapper als boer. Hij heeft een 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van 
de landbouw en geeft in zijn lezing aan waar 
het volgens hem met die landbouw naar toe zou 
moeten om haar toekomstbestendig te maken. 

Natuurlijk is er ruimte om met hem in gesprek te 
gaan. Hoe actueel wil je het hebben? 

Dat de wind duurzame energie kan opleveren, 
zullen onze molenaars u in de Zeldenrust 
aan de Oude Kleefsebaan vertellen. En de 
Energiecoöperatie Heumen zal bij de sluis en 
vernieuwde brug bij Nederasselt aanwezig zijn 
om te vertellen over hun ambitie om ook de 
kracht van de stromende Maas te benutten om 
energie op te wekken! 

Noteert u dus de datum van zondag 11 
september vast in uw agenda. Zoals gebruikelijk 
kunt u op de bekende adressen in de weken 
voorafgaand aan deze dag gratis een gidsje 
afhalen met daarin alle informatie over deze 
Open Monumentendag in heel de gemeente 
Heumen: plekken, monumenten, tijdstippen etc.

Gevolgen voor boerenbedrijven Overasselt

De Overasseltse vennen is geen Natura 
2000-gebied, dus er is geen overgangszone 
tussen het vennen gebied en de aangrenzende 
akkers en weilanden. Daar is dus de reductie-
zone met de laagste waarde, 12% van 
toepassing. Wat betekent dat dan, 12% reductie, 
voor de boerenbedrijven hier in Overasselt? De 
overheid heeft het over kringlooplandbouw of 
extensiveren van boerenbedrijven. Reductie kan 
onder andere plaats vinden door het aanbieden 
of produceren van nieuwe producten, zoals 
eiwitrijke gewassen en biologische landbouw. 
Extensiveren houdt in dat het gebied waarop 
vee gehouden wordt groter wordt, zonder dat 
er meer dieren bij komen. Ook technologische 
innovaties, zoals hoogwaardige mestverwerking 
en precisielandbouw kunnen een manier 
zijn om een bedrijf toekomstbestendig te 
veranderen. Maar welke datum nu te nemen als 
uitgangspunt? Vooralsnog lijkt het erop dat de 
situatie van boerenbedrijven op 29 mei 2019 

(datum uitspraak Raad van State) uitgangspunt 
is voor de beoogde stikstofreductie. Bedrijven 
hebben vergunning voor het houden van een 
aantal dieren, maar kunnen in de praktijk minder 
dieren houden. Dat is één van de redenen dat de 
boeren op mijn vragen niet zo spraakzaam zijn. 
Ze houden hun kaarten in de huidige impasse 
met de regering angstvallig vóór zich. Indien het 
aantal dieren waarvoor men vergunning heeft 
als uitgangspunt wordt gehanteerd, en men 
heeft in de praktijk al minder dieren, zou het zo 
maar eens kunnen dat men nu al onvermoed 
voldoet aan die 12% reductie. Verder zijn er na 
29 mei 2019 binnen de grenzen van Overasselt 
enkele boeren gestopt. Als dat gegeven wordt 
meegenomen in de beoogde reductie van 12% 
voor de agrarische gebieden van Overasselt, 
zou het allemaal wel eens erg mee kunnen 
vallen. Het is natuurlijk wel zo dat als men in 
de toekomst wil uitbreiden dit alleen maar kan 
als men andere reducerende maatregelen kan 
treffen, daar komt innovatie om de hoek kijken.
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ZONNEPANELEN IN OVERASSELT
DOOR WIM KLAVER

Je ziet ze steeds meer, de zwart glimmende 
vlakken tegen zwarte of rode dakpannen; de 
zonnepanelen zijn steeds nadrukkelijker in ons 
dorp aanwezig. Een goede zaak natuurlijk, deze 
bijdrage aan wat ‘energietransitie’ heet. Maar 
dat alles gaat niet zonder slag of stoot. Een jaar 
of wat geleden vertelde iemand die bij de vijver 
(Craeyenbergh) woont, dat bij mooi zomerweer 
de energiemeter van zijn zonnepanelen op nul 
ging; het elektriciteitsnet kon zijn opgewekte 
stroom er niet bij hebben. Hij zal vast niet de 
enige geweest zijn.

Inmiddels is het een landelijk thema; ons 
elektriciteitsnet moet drastisch worden uitgebreid 
om alle duurzaam opgewekte energie te 
kunnen verwerken. Op de schop dus met dat 
elektriciteitsnet en de afgelopen maanden is 
dat in Overasselt ook letterlijk het geval; we 
zien her en der greppels langs de kant van de 
straat en er worden nieuwe leidingen getrokken. 
Wekenlang ligt het open en net als je je afvraagt 
of ze ons niet vergeten zijn, verschijnen de 
oranje-blauwe werkmannen weer. Zo ook bij ons 
in de Tempelstraat, een vuistdikke leiding wordt 
erin gelegd, wel 100 KiloVolt laat ik me vertellen. 
Hoeveel keer zwaarder is de nieuwe kabel 
dan de oude? Navraag hierover bij Liander is 

moeilijk; na 20 minuten wachten aan de telefoon, 
i.p.v. de toegezegde 10 minuten, geef ik het op. 
Voor het beantwoorden van de vraag per mail 
staat tenminste 21 dagen dus dat helpt ook niet 
echt. Nederland Serviceland is allang voorbij.

Natuurlijk moet al de opgewekte stroom op 
punten verzameld en doorgegeven worden.
Het elektriciteitshuisje, dat sinds jaar en dag, 
half verscholen in het groen, schuin tegenover 
ons huis staat, gaat deze volgende stap in 
de ‘Energiewende’ niet meer meemaken, 
want zo’n zware kabel gaat zijn kunnen ver te 
boven. Ondanks belangstelling voor behoud, 
is Liander onverbiddelijk, eerst worden asbest 
transformators verwijderd en daarna moeten 
ook de stenen eraan geloven, tot en met het 
fundament toe. Het gapende gat wordt wel met 
nieuwe grond gevuld.

Bij de Craeyenbergh en op de hoek 
Tempelstraat-Zilverbergweg zijn eigentijdse 
groene huisjes verrezen; qua energieopwekking 
is Overassselt klaar voor de toekomst!

FOTO’S AFBRAAK HUISJE EN NIEUW ELEKTRICITEITSHUISJE
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WE DOEN HET NIET ALLEEN VÓÓR ELKAAR, 
MAAR VOORAL OOK MÉT ELKAAR!

DOOR JUDITH VAN BEUKERING

Interview met Harrie Filmer en Anneke 
Mondria van Klussendienst Heumen

Klussendienst Heumen is een serviceverlening 
aan de inwoners van de gemeente Heumen. 
Het is primair bedoeld voor mensen die (fysiek) 
niet in staat zijn om in huis zelf kleine klussen 
te verrichten. Voorheen was de klussendienst 
via de gemeente uitbesteed aan Malderburch. 
Sinds deze zomer is de klussendienst onderdeel 
geworden van Buurderij De Lage Hof. Harrie 
Filmer en Anneke Mondria zijn de drijvende 
krachten achter Klussendienst Heumen. Uit het 
gesprek dat ik met ze heb, wordt duidelijk dat het 
niet alleen gaat om het oplossen van technische 
problemen, maar dat het sociale aspect van de 
dienst minstens zo belangrijk is. 

Wie zijn Harrie en Anneke? 

Harrie groeide op de Veluwe op, aan het 
‘Wenemseveld’, in een kleinschalige agrarische 
gemeenschap. Het was tijdens de wederopbouw, 
wat betekende dat niemand het breed had en 
mensen sterk aangewezen waren op de buurt 
en elkaar. Harrie: “Daarvan heb ik geleerd hoe 
je met respect voor elkaar en de natuur om 
moet gaan. Je moest zien te overleven met de 
middelen die je tot je beschikking had.” Harrie 
volgde een opleiding tot leraar in de bouw voor 
het middelbaar beroepsonderwijs. In 1983 
kwam hij in de Gemeente Heumen wonen. Hij 
restaureerde het oude Rentmeestershuis in 
Heumen, dat was van vrienden, en woonde 
daar een tijd. Harrie werkte als ZZP-er in de 
bouw en kwam zo bij aannemersbedrijf Peters 
terecht. In Nederasselt bouwde hij een duurzaam 
huis en sinds 2011 woont hij aan het Van 
Kuppenveldplantsoen. Via internet leerde hij 
Anneke Mondria kennen en zo zijn zij bevriend 
geraakt. Anneke: “En nu heeft Harrie mij dus 
voor de klussendienst gestrikt.” Anneke groeide 
op in Utrecht maar daar floreerde ze niet zo 
goed. Anneke: “Ik heb altijd een hang gehad 
naar het leven in een dorpsgemeenschap.” 
Vanaf haar twaalfde woonde ze in Hollandse 
Rading, een forensisch dorp,  en later nog in 
Wolfheze en in Heteren met haar kinderen. 
Anneke heeft een praktijk voor voetreflextherapie 
in Overasselt en een dependance in Oosterbeek. 
Vier jaar geleden is ze hier komen wonen, om 
dichter bij haar dochter te wonen. Toen Anneke 
een huis ging bezichtigen had ze eigenlijk nog 

nooit van Overasselt gehoord. “Ik reed er heen 
door de velden, de zon scheen en ik dacht 
‘dit is goed’. Het is een goede keuze geweest 
om hier te komen wonen. Er heerst echt 
gemeenschapszin.”

Hoe is Harrie bij Klussendienst Heumen 
gekomen? 

Harrie vertelt dat hij ongeveer vijf jaar geleden 
door zijn vriend Henk van den Berg is gevraagd 
om de klussendienst nieuw leven in te blazen. 
Harrie ging aan de slag bij Malderburch, dat 
beviel goed en na een paar maanden kreeg 
hij een contract aangeboden als aanvulling 
op de conciërge/huismeester. Harrie: “Mijn 
werkzaamheden bij Malderburch waren 
heel divers. Van een klein klusjes als een 
schilderijtje ophangen bij mensen tot een groot 
onderhoudsprogramma. Maar Malderburch 
is inmiddels in transitie gegaan en wordt 
nu in plaats van een verzorgingshuis een 
verpleegtehuis. Malderburch wil niet langer 
dat iemand als ik voor de uitvoering zorgt, 
maar moet dit in verband met de verzekering 
en aansprakelijkheid overlaten aan een extern 
bedrijf. Dat is de reden dat mijn contract niet 
verlengd is en waarom we nu een doorstart 
maken vanuit de Buurderij.” Door alles wat Harrie 
in de loop der jaren heeft gedaan, blijkt dat hij 
echt heel veelzijdig is. Harrie: “Die handigheid 
heb ik al meegekregen van mijn ouders. Mijn 
vader was slotenmaker en stempelmaker en mijn 
moeder coupeuse. Regelmatig nam mijn vader 
sloten- en bouwbeslag mee naar huis waar ik en 
mijn broers mee konden oefenen. Of hij nam een 
aantal fietswrakken mee waar de fietsenmaker 
geen heil meer in zag. Van de goede onderdelen 
maakte ik dan een werkende fiets om mee 
naar school te gaan.” Met al zijn expertise kan 
Harrie vrijwel alles oplossen voor de mensen 
die gebruik maken van de klussendienst. Harrie: 
“En als ik het niet zelf kan maken, help ik de 
mensen in ieder geval verder. Dan schakelen 
we een extern bedrijf in of we lossen het op 
met de buurt. Het gaat erom dat we dingen in 
gezamenlijkheid oplossen. We doen het niet 
alleen vóór elkaar, maar vooral ook mét elkaar.”

Dus het gaat niet alleen om het oplossen 
van technische problemen, maar het sociale 
aspect is minstens zo belangrijk. Kun jullie 
dit uitleggen?
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Harrie vertelt dat hij altijd eerst een 
kennismakingsgesprek heeft. Dat vindt hij 
belangrijk want tijdens dit gesprek, en ook 
tijdens het klussen, krijgt Harrie een beeld 
van het sociale netwerk van mensen. Of hun 
kinderen in de buurt wonen of juist heel ver weg 
bijvoorbeeld. Of ze misschien in een isolement 
zitten. Harrie: “Ik was eens bij een mevrouw en 
zij had helemaal versleten gordijnen in de kamer 
hangen. Ze kon vanwege haar hoge leeftijd 
zelf niet op de trap staan om de vervangende 
tweedehands gordijnen, die ze van haar dochter 
gekregen had, op te hangen. In de gordijnen 
zaten de haken op verschillende hoogtes. Toen 
heb ik heel gemoedelijk met die mevrouw op de 
bank, naast elkaar, die haken eruit zitten halen. 
Ondertussen zit ik met haar dan over van alles te 
praten en te keuvelen. En dan komt er een beeld 
naar boven drijven.” Voor sommige mensen 
kan het nodig zijn om een ouderenwerkster 
in te schakelen. “Dat gaat altijd in overleg”, 
benadrukt Anneke. “De klussendienst is er voor 
de mensen die langer zelfstandig blijven wonen, 
maar de kleine klussen niet meer zelf kunnen of 
er hulp bij nodig hebben. En dan kun je meteen 
signaleren of ze iets meer nodig hebben.” Harrie 
komt uit een groot gezin en zijn ouders hadden 
bijna nooit tijd voor een gesprek van één-op-één. 

“Dus gingen wij als kinderen naar de buren 
waar wij wel die tijd en aandacht kregen. Dat 
gebrek aan aandacht en het belang daarvan is 
in de loop der jaren naar boven komen drijven. 
Iedereen heeft behoefte aan persoonlijke 
aandacht en dat probeer ik aan de mensen die ik 
door de klussendienst ontmoet, altijd te geven.”

Even praktisch, hoe is jullie werkverdeling?

Anneke: “Ik neem de telefoontjes aan voor 
de klussendienst en heb daarvoor een aparte 
telefoon. Als het kan, beantwoord ik de telefoon 
meteen, maar als ik druk ben in mijn praktijk, 
kunnen mensen een boodschap inspreken. 
Via het mailadres van de Buurderij komen ook 
aanvragen binnen.” Anneke neemt vervolgens 
contact op met Harrie die de mensen belt 
voor een afspraak. Hij maakt dan meteen 
een inschatting van hoe dringend een klus 
is. Anneke: “En, belangrijk om te vermelden, 
vroeger kreeg je als je belde, contact met de 
receptie van Malderburch. Maar deze functie 
is daar vervallen, vandaar dat ik nu de telefoon 
bedien.”

Klussendienst Heumen is bereikbaar op 06-
20523089 of via het mailadres klussendienst@
buurderijdelagehof.nl

Foto Wim Cousijn
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EEN MAN MET EEN MISSIE
DOOR MIEKE DE GRAAF

Pastoor Yves

In de Dorpskrant van 2020 stond een interview 
met de toen nog nieuwe pastoor van Overasselt: 
Yves Mambueni Makiadi. Na drie en een half 
jaar pastoraat in ons mooie dorp, zijn we 
benieuwd hoe het leven en werken in Overasselt 
hem bevalt. Yves is geboren op 8 april 1978 
in Kinshasa, de hoofdstad van Congo en is 
bij de missie-orde van Comboni, opgeleid tot 
missionaris. Vandaar is hij uitgevlogen over de 
wereld om het geloof uit te dragen, maar heeft 
hij in diezelfde periode ook kunnen studeren. Hij 
woonde en werkte in Peru, op de Filipijnen, in 
Hongkong en Macao. Landen met een andere 
cultuur dan die van West-Europa. Toch heeft hij 
de overplaatsing naar Nederland niet als een 
cultuurshock ervaren. Als missionaris staat hij 
in dienst van de kerk en de kerk is overal in de 
wereld. In Overasselt voelt hij zich inmiddels 
thuis. Hij vindt het een vriendelijk en actief dorp, 
waar hij zich helemaal geaccepteerd voelt. Hij 
houdt contact met zijn familie in Congo door 
regelmatig met zijn moeder te bellen.

De parochie

Het leven gaat hier wel veel sneller dan in 
zijn geboorteland. Dat maakt het lastig om 
vastgelegde programma’s af te werken. Liever 
steekt hij zijn tijd in de contacten met zijn 
parochianen. Daar ligt zijn prioriteit. Vooral 
met de ouderen in onze dorpsgemeenschap 
heeft pastoor Yves goed contact. Vrijwel overal 
staat de deur voor hem open. Ook in de lastige 
periode van de coronapandemie ging hij bij de 
mensen thuis op bezoek. Uiteraard wel met 
mondkapje en op afstand, maar hij was altijd 
welkom. En als een bezoekje niet mogelijk was 
dan pakte hij de telefoon om het gesprek aan te 
gaan. De eenzaamheid onder de mensen, mede 
veroorzaakt door corona, maakte deze contacten 
nog eens extra zinvol. 

Corona zorgde er ook voor dat er, ook nu nog, 
minder mensen in de kerk komen. Vroeger 
zat de kerk, bijvoorbeeld bij een begrafenis, 
helemaal vol en ook bij een normale zondagsmis 
kwamen nog heel wat parochianen om de mis 
bij te wonen. Tijdens de coronaperiode werden 
alle kerkdiensten met een livestream online 
uitgezonden en ook nu bestaat die mogelijkheid 
nog. Zo kan men vanuit de luie stoel thuis de 
mis volgen. Bovendien zijn de beelden die online 
worden getoond veel duidelijker dan wanneer 
je op een minder goede plaats in de kerk zit. 
Hierdoor is het is heel moeilijk om mensen te 
motiveren weer naar de kerk te komen.

De missie

Maar pastoor Yves zit niet bij de pakken neer, 
hij blijft positief. Mensen zijn niet tegen de kerk, 
maar men mist de motivatie om naar de kerk te 
gaan. Hij ziet Nederland wel als een missieland. 
Vroeger gingen de missionarissen vanuit de 
westerse wereld naar bijvoorbeeld Afrika om 
daar het geloof te brengen, maar nu zijn de 
rollen omgedraaid. Er is volgens hem geen land 
ter wereld waar zoveel over het geloof wordt 
gepraat als in Nederland, terwijl het hier nog zo 
weinig wordt gepraktiseerd. Het geloof is een 
geschenk van God. Iedereen kan dat  ontvangen 
en de kerk leert je hoe je daarmee om moet 
gaan. Maar het belangrijkste is dat je het geloof 
doorgeeft aan de volgende generatie. Juist dat 
gebeurt in zijn ogen tegenwoordig te weinig. Er 
wordt in gezinnen niet meer samen gebeden. 
Er is geen godsdienstonderwijs meer op de 
scholen. Hoe gaan wij ons geloof doorgeven?
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Je kunt natuurlijk ook geloven zonder de kerk 
als instituut, maar volgens Yves liggen de 
wortels van het geloof in de kerk. Voor hem is 
de kerk één grote familie. In een familie kom 
je bij elkaar, voor wekelijks contact, om samen 
feesten te vieren of het verdriet van droevige 
gebeurtenissen te verwerken. Je hoort bij elkaar. 
Daar maak je deel uit van die grote wereldwijd 
verspreide familie. 

De missie van Yves als pastoor van Overasselt 
is vooral gericht op het motiveren van mensen 
om weer naar de kerk te komen en het geloof 
door te geven aan de kinderen. Yves wordt 
soms aangesproken door jonge mensen die hem 
vragen of er zondags nog een heilige mis wordt 
opgedragen. Ja hoor, er wordt nog elke zondag 
om 11.00 uur in de Antonius Abt kerk een heilige 
mis opgedragen.

Loop dus gerust eens binnen, je bent van harte 
welkom!

MALDENBURCH ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

DOOR ELLY JOOSTEN

Malderburch locatie Overasselt (Buurderij De 
Lage Hof) is op zoek naar vrijwilligers voor 
ondersteuning dagbesteding, individuele 
bezoekjes en gastvrouw/-heer op de woningen.
Onze medewerkers van Malderburch worden 
dagelijks ondersteund door zo’n 150 vrijwilligers. 
Deze steun is onmisbaar! Vrijwilligers brengen 
de buitenwereld binnen. Daar waar medewerkers 
in de zorg de handen vol hebben 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, een stukje fietsen op de duofiets, 
boodschappen doen of een spelletje spelen.

Malderburch is voortdurend op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Maar met name in Overasselt 
kunnen wij vrijwilligers op dit moment heel 
goed gebruiken. Bij de dagbesteding op 
locatie de Buurderij of ter ondersteuning op de 
zorgwoningen De Lage Hof.

Als vrijwillige medewerker van de dagbesteding 
heb je vooral een ondersteunende rol. 
Samen met de vaste kracht voer je het 
activiteitenprogramma uit. Het programma 
bestaat o.a. uit: koffie en theedrinken, de krant 
bespreken, de eetmomenten begeleiden. Tevens 
zijn er activiteiten met terugkerende thema’s 
zoals, sport en bewegen, kunst en cultuur, 
natuur. 

Op de zorgwoningen maakt een uurtje per week 
iemand bezoeken of mee naar buiten nemen 
vaak al het verschil. Wanneer u langskomt, dat 
stemt u zelf af met de woningen. Ook is er vraag 
naar meer tijd en aandacht voor de mensen in de 
huiskamer. Maak jij graag een praatje, houd je 
van een spelletje en/of sfeer maken? Dan zijn de 
bewoners heel blij met jou. 

Mocht je interesse hebben of nog vragen hebben 
schroom dan niet om vrijblijvend contact op te 
nemen met Elly Joosten, vrijwilliger coördinator 
bij Malderburch. Tel: 06-30564022 bereikbaar op 
dinsdag, woensdag tot 13:00, donderdag. Of mail 
naar elly.joosten@malderburch.nl
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VERGUNNINGSPROCEDURE ZONNEPARK 
TEERSCHE SLUISPOLDER VAN START
Aan het begin van de zomer was er goed 
nieuws voor Energiecoöperatie Heumen en de 
projectontwikkelaars. Gemeente Heumen nam 
een positief besluit over het projectplan voor 
Zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kan 
de vergunningsprocedure voor het zonnepark 
van start. De gemeenteraad behandelt de 
aanvragen voor de vergunning naar verwachting 
dit najaar.

Aandacht voor natuur

Het zonnepark van 20 hectare komt te liggen 
tussen het Maas-Waalkanaal en de A73, achter 
de Maïsdoolhof-Speelboerderij in Malden aan de 
Westerkanaaldijk tot aan de Burchtselaan. Het 
park gaat stroom opwekken voor ongeveer 9.000 
huishoudens. In het projectplan is er onder meer 
veel aandacht voor het behoud en versterken 
van de natuur rondom het zonnepark. Zo wordt 
rekening gehouden met biodiversiteit en komt er 
een deel extra natuur inclusief een leefgebied 
voor dassen.

In lokale handen

Energiecoöperatie Heumen werkt samen met 
ontwikkelaars GroenLeven en Enovos aan de 
realisatie van het zonnepark. De coöperatie 
is beoogd eigenaar van het zonnepark voor 
minimaal 50%. Zo komt het project voor een 
groot deel in lokale handen. Om zoveel mogelijk 
Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt 

Energiecooperatie Heumen bijgestaan door het 
Nijmeegse Wiek-II, dat eerder al samen met 
Energiecoöperatie WPN Windpark Nijmegen-
Betuwe en Zonnepark de Grift ontwikkelde. 

Vergunningsprocedure

Om de vergunningsprocedure sneller te 
laten verlopen nam gemeente Heumen 
eind 2021 al een coördinatiebesluit. Dit 
houdt in dat de gemeente de aanvraag 
voor de bestemmingplanwijziging en de 
omgevingsvergunning gelijktijdig voorbereidt en 
de inspraakmogelijkheden samenvallen. Naar 
verwachting zal de gemeenteraad dit najaar 
een besluit nemen over de aanvragen. Als de 
gemeente instemt en een vergunning verleent is 
daartegen nog bezwaar mogelijk. GroenLeven 
hoopt de SDE-subsidie, dit is overheidssubsidie 
die vereist is om het project rendabel te maken, 
in 2023 te kunnen aanvragen. 

Lid worden

Energiecoöperatie Heumen zet zich in voor 
het opwekken van lokale duurzame energie in 
eigen hand. Inwoners van gemeente Heumen 
kunnen meedenken en meedoen door lid te 
worden van de coöperatie. De coöperatie groeit 
gestaag en heeft inmiddels ruim 100 leden uit de 
verschillende dorpen binnen de gemeente.  

Voor meer informatie of lid worden kijk op www.
energiecooperatieheumen.nl.

PETER, BEDANKT !
Namens Overasselt zeggen wij: Peter bedankt!

Peter Domensino, de pakketbezorger van 
PostNL, is een vertrouwd gezicht in Overasselt.
Hij brengt hier al 7 jaar de pakjes rond. En ook 
al heb je het pakketje zelf besteld, het voelt toch 
een beetje alsof Sinterklaas voor de deur staat 
als Peter met een doos in de hand bij je aanbelt. 
Hij is altijd vriendelijk, vrolijk en behulpzaam en 
dat wordt door de mensen vaak beloond met een 
kop koffie. Zo leerde hij heel veel dorpelingen 
kennen en met sommigen kreeg hij een heuse 
band. Hij weet van bijna iedereen waar hij het 
pakketje kan achterlaten als je niet thuis bent. 
Bij de buren, achter het huis, in het schuurtje of 
naast de voordeur achter de plantenbak, Peter 
weet het.

Per 1 augustus is Peter gestopt met zijn werk. 
Na 50 jaar arbeid, waarvan 35 jaar voor PostNL, 
mag hij genieten van een welverdiend pensioen 
Hij wenst alle inwoners van Overasselt het beste 
en een goede gezondheid toe.

DOOR MIEKE DE GRAAF
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SCHEIDEN
DUS!

PLASTIC +WINNEN MET

SCHEIDEN DUS!

WINNEN
PLASTIC +MET

Melk Tomaten Tomaten 
SOEPSOEP

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

Samen gaan we 
voor de winst!

Plastic+afval is een goede 
grondstof voor nieuwe 

producten. Bijvoorbeeld een 
nieuwe shampoofles. Het is 

daarom belangrijk om plastic+ 
goed te scheiden en geen 

ander afval bij het plastic+afval 
te doen. Jij scheidt toch ook 

jouw plastic+?

DE OUDE SUPERMARKT VAN DERKS
DOOR WIM KLAVER

Hoe vaak zou ik niet naar Derks zijn geweest; 
de oude Derks bedoel ik dan, op de hoek van de 
Hoogstraat en de Garstkampseweg?  Of wezen 
tanken met altijd iemand achter de kassa. Nou 
ja, altijd … soms moest je wachten totdat er 
iemand van de achteruitgang Supermarkt aan 
kwam lopen.

Maar hoe vaak? In ieder geval heel wat keren in 
de ruim 20 jaar dat ons gezin er boodschappen 
haalde. En dichtbij, een paar honderd meter. Én, 
een winkel waar je altijd bekenden tegen kwam 
en geregeld sprak je er iemand, liefst iemand die 
je allang niet meer gezien had. En altijd auto’s 
voor de ingang en de fietsen links daarvan.

En zie nu eens, grauw en verlaten ligt het 
erbij, niemand vindt het meer de moeite 
waard om deze plaats te bezoeken. Hooguit 
de medewerkers van het bedrijf die de zaak 
gaan afbreken en opruimen. Al hebben die 
lang op zich laten wachten en dan nog zie 
je ze maar zelden. Kortom, het levendige 
knooppunt waar altijd iets te zien en op te 
merken was, is niet meer en iets troosteloos 
is overgebleven. Natuurlijk, er staat verderop 
een nieuwe super-Supermarkt, plus, plus; je 

kunt er zo veel krijgen en je hoeft je auto nooit 
meer lastig langs de straat in te parkeren want 
er is altijd ruimte genoeg.  Een Supermarkt dus 
waar het dorp trots op mag zijn.  Maar waar is 
de knusse, dorpse sfeer gebleven? Je kunt er 
boodschappen doen zonder één bekend gezicht 
tegen te komen zodat je blij bent als je Thea of 
Jacqueline bij de kassa ontwaart.

Het is de vooruitgang, natuurlijk, en de keuze en 
de sortering zijn geweldig, en niet meer met z’n 
allen dringen op de vierkante meter, maar toch ... 
ik mis de oude Derks-supermarkt.
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EEN BOERDERIJ IS DRAGER VAN IDENTITEIT, 
TRADITIE EN STATUS

DOOR FONS GERRITS

Toevoeging op deel 1

Van een lezeres uit Den Bosch, Loes 
Theunissen, kwam een welkome gedetailleerde 
toevoeging op deel 1 inclusief de scans van de 
bronnen. Hieruit blijkt dat Hermanus Gerrits, 
Petronella van Rens, hun 3 kinderen (Peter, 
Johanna en Antoon) en zijn moeder 77-jarige 
moeder Adriana Robbers in 25 mei 1870 van 
Heumen naar Overasselt verhuisd zijn naar 
huisnummer 82b in de Vogelzang op Worsum. 
Daar werden Johannes, Hendrikus, Hermanus 
II en Maria geboren.  Maria is jong gestorven. In 
1870 had Herman I vijf percelen in Overasselt, 
waaronder het huis. In 1872 kocht hij een stuk 
bouwland erbij. Deze percelen waren eerder 
eigendom van zijn schoonouders Jan van Rens 
en Johanna Peters. Hij leent geld bij de bakker 
in Heumen en in 1869 start de bouw van de 
boerderij. In 1870 is het huis klaar en gaat het 
gezin er wonen. 

Een korte terugblik

De eerste Herman Gerrits startte op 37 jarige 
leeftijd met de bouw van de boerderij in 1869 
en op 25 mei verhuisde hij vanuit Heumen met 
zijn zwangere vrouw, zijn 77-jarige moeder en 
3 kinderen naar de Vogelzang. Het vorige huis 
in Heumen stond vermoedelijk daar waar de 
JJ Ludenlaan begint op de plek waar nu een 
hoogspanningsmast staat. We zagen dat zijn 
zoon Toon betrokken was bij de bouw van de 
Overasseltse kerk en dat de tweede Herman 
zijn klompenbedrijf langzaam inwisselde voor 
het boerenbedrijf op de Vogelzang en een gezin 
stichtte en de boerderij in 1915 overnam toen 
zijn vader overleed, midden in de eerste wereld 
oorlog. 

De boer organiseert zich

Na de vrede van Versailles was de wereld 
nog erg instabiel. De stemming van die jaren 
was pessimistisch evenals de preek in de 
kerk. De politieke aandacht ging vooral uit 
naar de zich snel ontwikkelende industrie. 
Voor de belangen van de boer was er in Den 
Haag nauwelijks oog. Pater Gerlacus van den 
Elsen heeft veel betekend voor de boeren 
door hen te vereniging in een boerenbond. 
Hieruit kwamen organisaties voort als NCB 
en de coöperatieve boerenleenbank. Politiek, 

organisatorisch en financieel werden de boeren 
sterker. De boeren kregen een eigen gezicht 
in Den Haag. Kunstmest doet zijn intrede en 
de fabrieksmatige verwerking van de melk 
geven weer bestaansrecht aan het gemengd 
bedrijf. Betere landbouwtechnieken lieten toe 
met minder mankracht grotere opbrengsten te 
realiseren. Steeds meer mensen konden buiten 
de landbouw tewerkgesteld worden en meer 
mensen trekken naar de steden. De Nederlandse 
boer focust op productie per ha en productie 
per dier. Onder deze gunstige omstandigheden 
bouwt Herman II zijn bedrijf uit van 3 naar 30 
hectare. 

Dijkdoorbraak op de Vogelzang

Tijdens oud en nieuw van 1925/26 braken de 
dijken bij Overasselt door. Op de Vogelzang 
was het gelukkig helemaal droog gebleven maar 
ze hadden het vee uit voorzorg naar Malden 
gebracht. Er werd een dam gebouwd naar de 
buren, Gerrit Duighuizen, zodat ze in ieder geval 
naar elkaar toe konden lopen. In de crisisjaren 
komt de vrouw van Herman II, Wilhelmina 
Peters, te overlijden aan wat men nu dementie 
zou noemen. Hun oudste dochter Nel trouwt met 
Bart van Langen, smid en winkelier te Overasselt 
die ook alweer 4 á 5 generaties in bedrijf is (Jan, 
Bart, Jan, Lucy en nu soms Janneke).

DEEL 2 OVER VIJF GENERATIES GERRITS IN DE VOGELZANG
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Tweede wereldoorlog en toch trouwen

Tijdens de oorlog boerden men zo goed als 
mogelijk door en het oorlogsgeweld gaat 
grotendeels aan hen voorbij. Bij de bevrijding 
kreeg Overasselt een rol als landingsplaats 
van de geallieerden in operatie Market Garden 
die helaas uit zou lopen op een mislukking. 
Herman II pakte voor enige bijverdiensten 
zijn oude vak als klompenmaker weer op en 
maakte kleine klompjes als souvenir voor de 
soldaten die hier voorbij kwamen. Tijdens de 
oorlog trouwde Toon met Dora van Dreumel en 
begon een schildersbedrijf in Nijmegen. Dien, 
die diende bij haar oom aan moeders kant op de 
Sleeburg, was na de watersnood met hen mee 
verhuisd naar Ottersum en trouwde daar met 
Gerrit Pubben die caféhouder van “De Pub” in 
Ottersum,hoe toepasselijk is die naam? Marie 
trouwde ook in de oorlog en betrok de boerderij 
van haar echtgenoot Toon Willems aan de 
boskant.

Herman III en de wederopbouw

Na de oorlog begint Maan (Herman III) de 
boerderij langzaam over te nemen om in 1947 de 
boerderij op naam te krijgen onder de afspraak 
dat de koopsom in jaarlijkse termijnen wordt 
overgedragen. In 1948 trouwt Maan met Anna 
Gerrits (van het Duifhuis). De meeste van zijn 
broers en zussen, waaronder mijn vader Grad 
zijn dan al het huis uit. Wim en Door wonen 
nog samen met Herman II (grootvader) op de 
Vogelzang.

Rond Groesbeek en op de grebbenlinie zijn 
tijdens de oorlog veel boerderijen maar ook 
landbouwgronden verwoest. De grond was 
jaren niet bemest en grote arealen waren onder 
water gezet. Van de veestapel was weinig meer 
over. De eerste jaren moest er veel voedsel 
worden geïmporteerd. De wederopbouw van 
de landbouw moest geregeld worden. Een 
naam die absoluut genoemd moet worden bij 

de totstandkoming van de huidige landbouw 
is minister Sicco Mansholt. Mansholt, zelf van 
boerenafkomst, zorgde er als minister voor dat 
de prijzen voor export onder het marktniveau 
lagen door subsidiering. Voor het bekostigen van 
de voedselvoorziening moest er geëxporteerd 
worden. Het Amerikaanse Marshallplan voorzag 
in een grootscheepse toelevering van zowel 
landbouwproducten als landbouwmachines. 
Toen de voedselproblematiek van de baan 
was, werd het tijd om de landbouw grondig te 
herzien. Ten eerste moesten de kleine boeren 
met 5 hectare en minder wijken voor grotere 
bedrijven. Ruilverkaveling en mechanisatie 
stond hoog in het vaandel om de kostprijs naar 
beneden te krijgen. Er kwamen gegarandeerde 
minimumprijzen.

De boerderij ontwikkelt door

Maan en Anna bouwen tegen deze achtergrond 
hun boerderij en hun gezin verder uit en in de 
zomer van 1949 wordt hun oudste dochter Aly 
geboren gevolgd door Jan, Herman, Willie, 
Marga, André en Paul. Mede namens het grote 
succes bij hun dorpsgenoten wordt er ook op de 
Vogelzang een champignonkwekerij in bedrijf 
genomen die enkele jaren voor een aanvulling 
zorgt. De eerste tractor komt het bedrijf in de 
jaren 60 versterken. Het geluk lacht hen toe 
totdat Anna ernstig ziek wordt en in 1970 op 
51-jarige leeftijd overlijdt. Paul is dan nog maar 
8 jaar oud. Ondanks deze enorme tegenslag 
wordt het dagelijkse boerenleven voortgezet. 
In 1973 overlijdt Herman II. Hij is dan 97 jaar 
oud en heeft zijn hele leven op de Vogelzang 
doorgebracht. Herman II was zeer actief bij het 
Overasseltse Gilde dat na zijn overlijden lange 
tijd stil kwam te liggen.

In die tijd kon je heel veel verschillende dieren 
op de Vogelzang tegen het lijf lopen. Niet alleen 
varkens en koeien maar ook paarden, schapen, 
geiten, pauwen, parelhoenders (poelepetaat), 
ganzen, kippen, eenden, honden, katten en wat 
al niet liep er rond. Als je de Vogelzang, dat toen 
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nog een zandweg was, opdraaide kwam er een 
heel concert tot leven. De pauw schreeuwde op 
de nok, de ganzen kwamen je sissend tegemoet 
en het hondje kwispelend. 

De volgende generaties

Maan zal de boerderij tot zijn 65ste jaar runnen 
om het bedrijf in 1977 over te dragen aan 
zijn zonen Paul en Herman. De gebroeders 
richten een maatschap op en weten er beide 
een bestaan op te bouwen. Paul verhuist een 
hectometer oostwaarts alwaar hij met Maria 
Kouwenberg een gezin sticht en twee zonen 
krijgt: Niek en Wiebe én een dochter: Imke. 
Herman blijft in het ouderlijk huis wonen. De 
koeien (roodbont) verhuizen eveneens van 
de deel naar een moderne doorloopstal. De 
varkens verdwijnen naar de achtergrond. De 
ontwikkelingen in de agrarische sector gaan al 
maar door. Op en neer geslingerd door wetten en 
eisen aan de ene kant en schaalvergroting om 
het te kunnen bekostigen aan de andere kant. 
Door samenwerking wordt effectiviteit bereikt 
maar zonder in te boeten op de zelfstandigheid.

De vijfde generatie

In 2020, midden in de coronacrisis, vindt de 
overdracht plaats naar de gebroeders Wiebe 

en Niek. De trotse boeren die te maken zullen 
krijgen met verschillende bedreigingen. De 
grootste bedreiging die het boerenbestaan 
nu teistert is op de eerste plaats de stikstof 
crisis. De kranten staan er bol van. Maar ook 
verdroging enerzijds en overstroming anderzijds 
door klimaatverandering zal een uitdaging 
vormen. De grens van de schaalvergroting 
waarop Mansholt toentertijd ingezet heeft, lijkt 
bereikt. Een kristallen bol hebben we niet maar 
dat er in de toekomst van alles op hen afkomt is 
een zekerheid. We wensen hen daar veel succes 
en wijsheid bij. Een boerderij is veel meer dan 
een kostwinning. Een boerderij is drager van 
identiteit, traditie en status. Dat geldt zeker voor 
boerderij de Vogelzang die al vijf generaties in 
bedrijf is.

Met speciale dank aan de genealogiesite 
van Gerard Gerrits (geboren op Sleeburg), 
de aanvullingen van Loes Theunissen en 
de gesprekken met Paul en Herman op de 
Vogelzang.

BARBARA ARTS
Tekeningen en illustraties.

“Tijdens de molen fototentoonstelling op 
zaterdag 10 en zondag 11 september (open 
monumentendag) zijn ook molentekeningen van 
Barbara Arts te zien, speciaal gemaakt voor het 
40 jarige jubileum van de Zeldenrust.

Daarnaast wordt er een selectie van haar eigen 
werk getoond.Barbara heeft gestudeerd aan de 
Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg 
maar beschouwt zichzelf hoofdzakelijk als een 
autodidactische kunstenaar.

Ze is een traditioneel artiest die voornamelijk met 
grafietpotloden werkt. In haar tekeningen legt ze 
de nadruk op fantasy, symboliek en mooie details, 
met soms een flinke dot humor.”
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BART WIL GRAAG HEEL OVERASSELT OP DE FOTO: 
DOOR BART NIJS

‘Door beeld blijven verhalen van mensen 
bestaan’

Fotograaf Bart Nijs maakt een tijdsdocument 
in beeld van Overasselt. 

Hij houdt van Overasselt en wenst dat de 
mensen die in ‘zijn’ dorp wonen, nooit worden 
vergeten. Daarom maakt hij een beelddocument, 
waar iedereen die in Overasselt woont onderdeel 
van kan zijn.

“Mijn idee is om (het liefst alle ongeveer 
2700) inwoners van Overasselt of mensen 
die er erg actief zijn, te fotograferen. Dit doe 
ik in mijn mobiele studio op dit moment in de 
expositieruimte De Veldschuur aan de Maasdijk. 
De foto’s print ik in zwart-wit uit en hang ze 
aan de muur, als een groeiende expositie. Als 
ik er 300 tot 500 heb, met een mooie mix van 
inwoners, heb je al genoeg beeld voor een 
boek”, aldus een enthousiaste Bart. Worden 
het er veel meer dan misschien meer delen. 
Bart wil een foto maken van elke inwoner van 
Overasselt! 

‘Samen maken we dit dorp’ 

Het is best een ambitieus project dat half juli van 
start is gegaan. Iedere zondag kan iedereen die 
wil gewoon binnenlopen en voor de lens van Bart 
plaatsnemen. Wanneer je iets mee kunt nemen 
dat bij je past op dit moment en in deze tijd is 
dat extra leuk: Brandweer uniform, club tenue, 
je shagbuil, gameconsole, schaap of iets wat 
te maken heeft met je vrijwilligerswerk wellicht. 
Weet je niets, dan kun je gewoon toch langs 
komen want hoe meer mensen hoe mooier het 
beelddocument wordt. 

Inmiddels heeft hij ruim zestig dorpsgenoten 
vastgelegd. “Ik doe dit omdat Overasselt een 
bijzonder dorp is. Niet alleen vanwege de 
Maas en de molen, maar vooral vanwege de 
mensen die er wonen. Zij hebben allemaal 
verschillende kwaliteiten en af en toe natuurlijk 
eigenaardigheden net als ikzelf, maar samen 
maken ze wel dit prachtige dorp. We hebben 
inmiddels zoveel voor elkaar gekregen: Voetbal-
paarden-tennis-korfbalvereniging, een bedrijven 
terrein vol ondernemers, best veel en soms 
zelfs gespecialiseerde middenstand, mensen 
die alleenstaande ouderen bezoeken, een groot 
Verenigingsgebouw, een leuk café en zo kun 
je nog wel even doorgaan. “Dat wordt allemaal 
door ons samen gemaakt en geregeld en daar 
mogen we trots op zijn!” Aldus Bart die vindt dat 
Overasselt zo’n beelddocument verdient zodat 
de beelden -en daarmee de verhalen- blijven 
bestaan. Zodat kinderen en kleinkinderen later 
kunnen zien wie en wat Overasselt in 2022 was, 
maar ook om nu stil te staan bij hoe goed we het 
hebben.”

Verslingerd aan Overasselt

Bart doet ook graag een oproep. “Kom allemaal! 
Want wie of wat je ook bent of wat je ook doet, 
jij bent uniek en jij bent Overasselt. Als je vragen 
hebt of even wilt overleggen voordat je wilt 
komen app, bel of mail gerust.” Bart Nijs 06-
53369175 bart@bartnijs.nl .

Bart beleeft veel plezier aan het maken van 
de foto’s. “Ik vind het fantastisch. Ik hou van 
mensen en van dit dorp. Ik ben verslingerd aan 
Overasselt.” 
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BEELDBANK OVERASSELT, PRESENTEERT
HET RIJKE ROOMSCHE LEVEN

DOOR LIESBETH ARTS EN HANS VAN LANEN

Overasselt had werkelijk een Rijk Rooms 
verleden. Vanuit ons dorp werden in de jaren 
20 tot 50 van de vorige eeuw uitzonderlijk 
veel jongeren zuster of priester. Ik ken van 
heel nabij twee families waarin drie dochters 
naar het klooster gingen. Dat moet het werk 
geweest zijn van Pastoor van Esch die van 
1889 – 1924 pastoor van Overasselt was. Ook 
de pastoors van Riel en van Hout maakten daar 
flink werk van. Zij en de ouders waren apetrots 
als een van de kinderen zich geroepen voelde 
tot het religieuze leven in het klooster of hun 
leven wijdden aan de zorg in een parochie 
of een ontwikkelingsland, de missie. Dit was 
de tijdgeest, zeker in de zuidelijke provincies. 
Nergens staan zoveel kloosters en kerken als in 
Brabant en Limburg.

Bij eerdere presentaties kwam vanuit de 
aanwezigen leuke en aanvullende informatie 
naar boven. Daarom nu nog een “Vertel Eens”  
met beelden van het Rijke Roomsche leven in 
Overasselt.

vrijdag 28 oktober 2022 om 10.00 uur in de 
Bibliotheek

Wij verzamelden al een aantal foto´s maar 
kunnen nog aanvulling gebruiken. Zoals 

foto´s van:

> Bedevaarten naar Katwijk, Kevelaer,   
Wittem en naar de ruïne van Sint Waldrick

> Processies, de Mariadragers

> Pastoors 

> Paters en zusters al of niet in missiegebieden

> Priesterwijdingen, de 1e mis (zie foto van de 
processie vóór  de 1e mis van Pastoor Derks met 
vooraan links Anna (Versteden) van de pastoor 
(van Hout)

> Andere evenementen in en rond de kerk of 
school

> Eerste communie en de plechtige communie

En u hoort hoe het Jack Festen verging voor 
en na de Dijkdoorbraak van 1925 

Dit wordt zeer beeldend verteld door Eef van 
Hout.

Wij zoeken nog foto’s van Jack Festen. Stuur 
aub op naar: zie hier onder….

De Beeldbank wordt steeds vollediger

Als u al een paar keer op de Beeldbank hebt 
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gekeken zult u merken dat deze steeds meer 
gevuld wordt met mooie foto’s.  De foto´s van 
WO II en Market Garden zijn aangevuld met 
interessante informatie. Dat gebeurt met alle 
foto´s die daar op staan en nog op komen staan. 

We presenteerden eerder foto´s van ´t Pakhuus, 
oude ansichtkaarten, foto´s van KNA en oude 
schoolfoto´s. Bij de presentaties kregen we van 
de aanwezigen veel informatie waardoor het 
verhaal bij de beelden steeds completer wordt. 

We ontvangen nog steeds graag foto´s

Ook vroegen we eerder al om foto’s van WO 
II, ‘t ‘Pakhuus’, oude ansichtkaarten, KNA, 
schoolfoto’s, groepsfoto’s van verenigingen of 
andere bijeenkomsten, de Concours Hippiques, 
Watersnood 1925 1926. Die vraag geldt nog 
steeds. Geef ze af bij een van  de leden van de 
beeldbankwerkgroep.  We scannen deze foto’s 
en ze komen dan snel naar u terug.

Beeldbankwerkgroep Overasselt: 
Contactpersoon Jack van Casteren (024 
6221547), Annemieke van Lin, Theo Dinnissen, 
Jacky Lindsen en Liesbeth Arts.

Het e-mailadres is 
woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com

De beeldbank is te bereiken via www.
erfgoedheumen.nl doorklikken naar Beeldbank 
voor foto’s van Nederasselt, Overasselt en 
Heumen. Op de ochtend zullen we u indien nodig 
ook nog wegwijs maken hoe u de foto’s te zien 
krijgt via de Beeldbank.

Ervaringen van een communicantje

Als je 6 jaar was kreeg je voor het eerst de 
communie. Daar zat je dan in de kerk naast 
je peettante in je witte bruidsjurkje  met een 
bloemenkransje in je haar, witte sokjes en 
schoenen en knielde je op de communiebank. 
Je mocht toen je tong uitsteken naar de pastoor 
en dan kreeg je de ronde hostie. En daarin zat 
Jezus. Mocht je daar dan wel op bijten? Door de 
devotie, de ceremonie en de verhalen was ik erg 
onder de indruk. Dit deed iets met mij. Ik hoorde 
verhalen over  de lieve Jezus en Maria. Ik voelde 
dat ik blij was. En andere keren in de kerk wilde 
ik bidden en een lief meisje zijn.

Met de kennis van nu: 

Het bruidsjurkje. Het was er een van de familie 
en eerst van mijn zusje. Passend gemaakt met 
opnaden. Ik was een flink kind, dus moest er een 
naad uit. ,

Nog later hoorde ik dat mijn moeder niet bij de 
eerste communie van mijn oudste zusje was 
geweest. Ze was net te laat bij de kerkdeur. Moe 
van de zorg voor ons kleintjes en  het fietsen (3 
km) mocht ze van pastoor van Hout niet naar 
binnen. Wat was ik teleurgesteld en boos toen ik 
dat hoorde.

Op mijn 13e was mijn zin om naar de kerk te 
gaan voorbij en fietsten we rechtsaf naar het bos 
ipv linksaf naar het dorp. Als ik kon meezingen in 
het jongerenkoor was ik er wel weer.

Dit neemt niet de intentie weg om een goed 
mens te willen zijn. Daar in de kerk is toch mede 
de basis gelegd. Liesbeth van Casteren

WIJNPROEFAVOND
DOOR JOOP BLOMMERS

Een wijnkeuze is altijd lastig als je voor je gasten 
een goed glas wijn wilt inschenken. Welke wijn 
moet ik kopen voor de maaltijd of ‘s-avonds. Moet 
het rode , witte of rosé worden. Op 29 september 
is er een wijnproefavond. Een vinologe komt 
ons vertellen over diverse wijnsoorten. Zij vertelt 
hoe je moet proeven, ruiken en beoordelen. 
4 wijnsoorten worden geproefd met elk 4 
verschillende hapjes . Je zult merken dat een 
wijn anders smaakt bij een ander gerecht. Meer 
informatie kunt u krijgen bij Hennie van Lin en 
Joop Blommers 06-52641135. Voor deelname 
aan deze avond zie folder. Na deze avond zal het 
makkelijker worden om een wijn te kiezen en je 
kunt dan ook over wijnen meepraten. 
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LEVENSKUNSTENAAR 
SJAAK BRUIJSTEN 

DOOR JUDITH VAN BEUKERING EN FONS GERRITS

Aan de Parksesteeg heeft Sjaak Bruijsten zijn 
eigen paradijs geschapen. Toen hij er drie 
jaar geleden kwam wonen, “was er helemaal 
niets”, vertelt hij. Een schuur verbouwde hij 
eigenhandig tot een bescheiden woning. Met 
bewondering bekijken we de gevel, waarvoor 
hij al het bouwmateriaal bij elkaar sprokkelde. 
Sjaak maakte er een sprookjesachtig geheel 
van, je waant je bijna in de Efteling. In een nis 
aan de zijkant staat een reusachtig houten 
heiligenbeeld. Dat was hem ook zomaar 
toegevallen, zoals veel andere dingen die 
spontaan zijn kant op lijken te komen. 

Sjaak is een levendige verteller, een 
spraakwaterval, je moet met aandacht luisteren 
om de lijn in zijn verhalen te volgen. Waar 
het op neerkomt, is dat ongeveer twintig jaar 
geleden (rond 9/11)) zijn beeld van de wereld 
kantelde. Alles draait om macht en geld, was 
zijn conclusie, en daarvan zijn veel mensen het 
slachtoffer geworden. Vervolgens heeft Sjaak 
het roer omgegooid en is hij op een bewuste, 
niet materialistische manier gaan leven. Sjaak is 
ervan overtuigd dat niet alleen hij zelf maar dat 
de hele mensheid op weg is, naar wat hij noemt 
“een hoger bewustzijn”. “Nog heel veel mensen 
leiden echter een routineus bestaan. Ze lijken 
wel geprogrammeerd, zoals computers”, aldus 
Sjaak. Voor een dergelijk leven past hij. Hij wil 
zijn eigen weg vinden. “Zoals mijn vader altijd 
zei: “Uiteindelijk moet je het zelf doen.” 

Bamboebos

In de natuurlijk aangelegde tuin rijdt Sjaaks 
broer Lambert op een graszitmaaier. “Het moet 
er hier wel een beetje netjes uitzien”, vindt 
Sjaak. Grote trots in zijn tuin is het bos van 
reuzenbamboe. Helemaal verscholen kun je 
daar zitten midden tussen de metershoge, dikke 
stammen. In de plantenborders staan her en 
der kunstwerken van Sjaak. Een aantal bollen 
piepen als zwevende planeten boven de planten 
uit. Hij maakte ze van beton in twee soorten 
hardheid waardoor er openingen ontstonden 
en hij versierde ze met mozaïek. Van beton 
maakte hij ook enkele bloembeelden. Het hart 
van deze bloemen heeft iets weg van een grote 
witte champignon. Sjaak wijst op een bijzonder 
detail. Uitgerekend naast dit beeld is zomaar een 
mega-champignon gaan groeien!

Symbolische tekeningen

Sjaak heeft geen kunstopleiding gevolgd, hij 
put uit zijn eigen creativiteit. Naast beelden, 
maakt hij ook tekeningen. “Ik teken als het 
ware automatisch. En achteraf zie ik pas 
wat ik heb gedaan”, zegt Sjaak. Hij laat een 
paar tekeningen zien met allerlei figuren en 
symbolen. De fijne lijntekeningen hebben een 
‘Indiase’ uitstraling, zo is er een olifantenkop die 
geïnspireerd lijkt op de godheid Ganesha. Sjaak 
heeft dan ook iets met India, hij voelt zich thuis 
bij het gedachtengoed van de Indiase goeroe Sai 
Baba. Uitgebreid vertelt Sjaak over de betekenis 
die de symbolen in zijn tekeningen voor hem 
hebben. Hij signeert zijn werk met ‘S23B’, want 
23 is voor hem een speciaal getal (En soms 
met S24B zoals bovenstaande tekening.) Sjaak 
zit vol met verklarende verhalen en iets als 
toeval lijkt in zijn wereld niet te bestaan. Van 
zijn tekeningen maakt hij kopieën die hij graag 
uitdeelt aan wie er belangstelling voor heeft. 

Zuiver water en vrije energie

Dat Sjaak ook een praktisch ingesteld persoon 
is, blijkt uit de technische opstellingen die hij 
gemaakt heeft in een kas naast zijn huis. Wat 
meteen opvalt, is de enorme destillatie-installatie 
die Sjaak gebruikt om een zo zuiver mogelijke 

FOTO BRUIJSTEN TEKENING SB
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vorm van water te krijgen. Het gedestilleerde 
water wordt vervolgens door een kolom met 
mineralen en halfedelsteen geloodst, zodat 
het verrijkt wordt met de krachten die deze 
mineralen hieraan afgeven. De draaikolken 
die  in de glazen kolommen ontstaan, zien er 
indrukwekkend uit. Volgens Sjaak en anderen 
heeft dit water helende eigenschappen. We 
mogen een slokje proeven, het water smaakt in 
ieder geval héél zacht. De installaties verkeren 
in een constante staat van ontwikkeling. Zo is 
Sjaak een bestaand concept voor het verkrijgen 
van energie gaan verbeteren. Dit concept 
maakt gebruik van opwaartse druk van lucht in 
water. Sjaak heeft dit omgedraaid en hij bouwde 
een gigantische toren met bakken aan een 
rondlopende ketting. Via een pomp worden de 
bakken boven gevuld en door dit gewicht zakt 
de bak naar beneden. Eenmaal beneden valt het 
water eruit en begint de lege bak zijn weg naar 
boven. De pomp wordt al na een minuut of drie 
aangedreven door de beweging die zodoende 
ontstaat. Hoewel natuurkundigen zullen 
tegenwerpen dat het hoogst haalbare is dat je de 
bak terugbrengt in de beginpositie en daarmee 
per definitie geen extra energie kunt winnen, 
zal het uitdokteren van Sjaak misschien wel 
tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Wie weet. 
Overduidelijk is in ieder geval dat wat Sjaaks 
ogen zien, Sjaaks handen kunnen maken. Hij 
ziet nergens een belemmering in. 

Boom voor de vrijheid

Voor Sjaak is vrijheid een groot goed. Tijdens 
de coronacrisis wilde hij een positieve bijdrage 
leveren. Hij creëerde een ‘Vrijheidsboom’ die 
hij tijdens de vreedzame protestactie op het 
Malieveld (1 augustus 2020) wilde aanbieden 
aan het volk. Het was een spontane actie van 
Sjaak en als een wonder lukte het in no time 
om voor het vervoer van het grote beeld over 
de weg een vergunning te krijgen. Diens actie 
viel in goede aarde. Tegenwoordig staat de 
‘Vrijheidsboom de 12 provincies’ op Landgoed 
Hodenpijl in Schipluiden. 

Sjaak hoopt dat hij andere mensen kan 
inspireren om zich los te maken van een 
‘voorgeprogrammeerd’ leven en geeft daarvoor 
dit advies. “De sleutel tot verandering is: gebruik 
je gevoel, intuïtie en je creativiteit. En vooral, ben 
je eigen onderzoeker!” Met een hartelijke knuffel 
nemen we afscheid en stappen op de fiets. Op 
weg naar huis en onze inderdaad héél gewone 
banen. Maar zeker geïnspireerd door Sjaaks 
positieve energie, vrijgevigheid en oneindige 
verhalen.

FOTO BEELD VAN SJAAK BRUIJSTEN IN DE TUIN FOTO SJAAK BIJ ZIJN WATERZUIVERINGSINSTALLATIE
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JAN JACOBS MEMOIRES DEEL 2
DOOR JAN JACOBS VIA NICK EGTBERTS

In 1925 werd de toenmalige Openbare school 
overgenomen door het kerkbestuur en werd 
het een Katholieke school onder leiding van 
een nieuw benoemde schoolhoofd: meester 
Schlicher. 

Het gemeentebestuur moest jaarlijks ‘het bedrag 
per leerling’ vaststellen waar het onderwijs voor 
moest worden gegeven. Overasselt was toen ik 
hier kwam  een ‘derde klas gemeente’. Daardoor 
was er al niet veel geld in de gemeentekas en 
er kon dus niet veel geld voor het onderwijs 
worden uitgetrokken. En vele jaren kwam er voor 
de school dus weinig geld binnen, te weinig. Je 
kunt wel zeggen: “Het was armoe troef”. Dus 
geen c.v., geen vloerbedekking, weinig geld voor 
onderhoud, laat staan voor leermiddelen. 

Na 1925 moesten veel leermiddelen worden 
aangepast van openbaar naar katholiek 
onderwijs, en kwamen er leesboekjes voor 
Bijbelse geschiedenis en ook de gewone 
leesboekjes werden vervangen door leesboekjes 
die met ‘wijwater waren overgoten’.

In 1956 kreeg het schoolbestuur toestemming 
om twee nieuwe lokalen te bouwen. Maar 
Pastoor van Hout had daar een eigen plan voor. 
Terwijl overal in Nederland jongensscholen 
en meisjesscholen werden samengevoegd 
heeft hij met het geld voor die twee lokalen op 
kerkegrond aan de Julianastraat/Zilverbergweg 

een drieklassige school laten bouwen. Dit werd 
dus een sober uitgevoerde school waar alleen 
de meisjes les kregen en zo had Overasselt 
een jongens- en een meisjesschool. Wel onder 
leiding van één schoolhoofd: meester Schlicher. 
De scheiding tussen jongens en meisjes heeft 
maar een paar jaar geduurd omdat er te weinig 
leerlingen waren voor twee keer drie klassen.

En zo kwam ik in 1964 in de voormalige 
meisjesschool voor een gecombineerde 3-4 klas  
te staan. De school zag er beter uit dan aan 
de Kasteelsestraat, maar het was een tochtige 
school met weinig comfort en slecht werkende 
oliekachels en qua oppervlakte kleine lokalen. Ik 
trof er nog dezelfde lesboekjes aan die ik zelf op 
de Lagere school ook had gehad. Het leek wel of 
de tijd stil had gestaan.

Dat kwam voor een belangrijk deel omdat het 
bedrag per leerling door de gemeenteraad nog 
steeds erg laag werd vastgesteld. In Overasselt 
werd toen ƒ45,= per leerling per jaar uitgetrokken 
terwijl Nijmegen toen al ƒ102,= per leerling per 
jaar kreeg. 

Al na een paar weken kwam de inspecteur bij mij 
op bezoek. Nadat hij een poosje bij mij achter 
in de klas had gezeten, hebben we daarna nog 
een hele tijd gesproken over de toerusting van 
de school en naar mijn ideeën over het onderwijs 
en mijn ervaring die ik had opgedaan door als 
stagiair te werken op een Amerikaanse school. 
Daarna heeft de inspecteur nog uitgebreid 
met het schoolhoofd gesproken en is hij bij de 
pastoor op bezoek gegaan.

Naar ik later begreep heeft hij in die gesprekken  
gezegd dat Overasselt in aanmerking kwam 
om een nieuwe school te bouwen en dat er 
maar plannen gemaakt moesten worden en er 
een bouwverzoek kon worden ingediend. Maar 
meester Schlicher was toen al 64 en hij zou 
bijna met pensioen gaan en dus nooit meer in 
de nieuwe school komen. Hij vond het dus niet 
zinvol zich te bemoeien met een school waar hij 
nooit les zou geven.

Omdat ik het enige lid van het team was die over 
een hoofdakte beschikte en omdat ik ook een 
administratieve opleiding had, werd ik na acht 
weken als onderwijzer op deze school te hebben 
gestaan, op advies van de inspecteur, gevraagd 
om schoolhoofd te worden en de voorbereiding 
van een nieuwe school op me te nemen.

Dat was meteen een hele uitdaging. 

Mijn eerste team:
Voorgrond: Juffrouw Schipperheyn, Juffrouw van 
Casteren, Juffouw Spanhof
Staand: Meester Jacobs, Meester Janssen
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MARIE WAS VAN HUR FIETS GEVALLE!
DOOR THEO DINNISSEN

Marie ut vrommes van ”Gradje mi zien vuul boks“ 
was van hur fiets gevalle.

Ze ging op hur snuut toen ze over un grote kei 
fietste die op straot lag.

Dizze was achtergelaote of zomar nèr gegoid dur 
un par blaage.

Dèt deeje die liederikke rotjong wel dukker. 
Ze probierde dan mit keie de putjes van de 
elektrisiteitspaole kapot te gojje. De keie die er 
nèève ginge liete ze gewoon op straot ligge.

Dhèt was toendertied un geliefd spellekke van 
die opgeschoote jonge.

Derkus deeje dhèt nie, die spulde braaf mit unne 
tol og ginge touwke springe.

Hinkele was ok un bezigheid. Mar goed, Marie 
kukelde van hur fiets.

Daor lag ze dan op straot mit hur knieje kapot en 
wha nog erger was ok hur kouse.

Kouse, nee ut waare echte nylons die ze net van 
te veure haj gekocht bij Wim van Dijk.

Ze vond ze zo moj staon dhèt ze ze haj 
angehouwe um heure mins daormee te verasse.

Marie mos er zagjes um huule wàànt haost al 
heur spaorcente zààte er in.

Mar efkus tussedur. 

Wha`k eigeluk gek viend is dèt in onze taol de 
lange ij uutgsprooke wurt as un ie.

Elke familie van Dijk in Overaasel noemde we 
van Diek behalve bij Wim van Dijk.

Kumt dhè soms umdhe dizze familie geld haj? 

Durrum werd, dink ik, dizze familie van Dijk 
mit eerbied behandeld mar of ze ut ok echt   
verdiend han, betwiefel ik un bietje.

Mar goed, Marie rapte heur fiets                        
op en zag tot heur schrik dèt un                
trapper krom was.

Verdomme vloekte ze binnesmonds                
nou mot ik ok nog loope naor de       
fietsemaoker.

Ja en die wònde in ut zesde huus                      
op Eijwiek.

Daor angekomme  haj dun dieje ut zo gemakt en 
zei, Marie ik zou wel efkus langs dun huusdokter 
gaon want oew kneije bloeie wel erg.

Zo gezeit zo gedaon, mar toe marie in de 
behandelkaomer kwam, zei de dokter kleed oew 
eige mar helemaol uut zodèt ik goed kan kieke.

Marie die nie op hur muuleke gevalle was zei: ik 
kleed mien eigen nie uut dokter.

Al zoude gij dhèt ger wille, ik heb iets an mien 
knieje en nie an mien bille.

Dun dokter schrok hiervan umdhèttie nie gewent 
was tèège gesprooke te worre.

Nou dan laot oew knieje mar ins zien, zei dun 
dokter rood angeloope bliekend over zien 
brilleglaoze. 

Hij keek efkus en zei, ik zie ut al, thuus goed 
schön wààse mi waoter uut de pomp.

Wel goed kooke van te vurre en un wèèk dees 
pille slikke en gaf Marie un deuske pille wha al 
klaorstoand.

Laot nou toendertied ut gerucht rondgaon dhèt 
dizze dokter un schoendoos vol mi dees pille op 
de achterbank van zien auto haj staon.

Assie dan op huusbezoek ging schreef hij altied 
die pille veur, of ge nou pien in oewe buuk,  
bloedzwèère, ope benen of korts had.

Schienbaor waare ut wonderpille mar ik dink eer 
dèt ut gewoon asperientjes waare.
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Het is half maart. Al meer dan twee weken 
domineren de beelden van de oorlog in Oekraïne 
het nieuws op televisie. Explosies, kapot 
geschoten huizen, vluchtende mensen, lange 
rijen auto’s en overvolle treinen. Miljoenen 
moeders met kinderen en ouderen vluchten voor 
het oorlogsgeweld. Een deel vlucht naar veiligere 
regio’s binnen Oekraïne, een deel vlucht het land 
uit, veelal richting Polen, om zich vervolgens 
te verspreiden over Europa. Ook Nederland 
moet zich voorbereiden op een grote stroom 
vluchtelingen. Ik neem me vóór om dit keer 
meer te doen dan alleen maar geld doneren. 
En dan, op vrijdag 25 maart, gonst het ineens 
op de Overasseltse Facebook-pagina’s en in 
de Whatsapp-groepen: De gemeente Heumen 
gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in het 
Buitencentrum, er worden vrijwilligers gezocht! 

En er is haast bij! Op zondagmiddag zit ik al met 
een groep vrijwilligers op het Buitencentrum, 
waar we worden bijgepraat door een aantal 
mensen van de gemeente en “Overasselt 
voor Oekraïne” (eigenlijk opgericht om opvang 
in een aantal stacaravans te realiseren). De 
gemeente weet pas sinds een dag of vijf dat 
er vluchtelingen uit de crisisopvang in Aalst 
opgevangen moeten worden, op maandag 
28 maart zullen de eerste 80 vluchtelingen 
arriveren, later die week nog eens 40. Behalve 

een gebouw met bedden erin, is er eigenlijk nog 
niks. Het is alle hens aan dek! 

Een zoektocht voor iedereen

Er volgen een paar chaotische weken. De in 
allerijl ingezette medewerkers van de gemeente 
storten zich vooral op het regelen van formele 
zaken, zoals de registratie, het aanmaken 
van BSN-nummers, het organiseren van de 
‘dagelijkse gang van zaken’, de kamerindeling, 
het regelen van leefgeld van de overheid en 
de nodige gezondheidszorg. Onder de nieuwe 
bewoners zijn baby’s en oude mensen, er 
zijn zwangeren en huisdieren, mensen met 
en zonder de juiste ‘papieren’, slechts een 
enkeling spreekt voldoende Engels. Ondertussen 
proberen de vrijwilligers te helpen waar mogelijk. 
Er worden  babyspullen, speelgoed, kleding en 
fietsen ingezameld. Het is hartverwarmend hoe 
gul de Overasseltenaren zijn. We chauffeuren, 
we ruimen op, doen urgente boodschappen, we 
ruimen nog meer op, we herschikken eindeloos 
alle spullen, totdat uiteindelijk alles zo goed 
mogelijk een plek gekregen heeft. De meeste 
vluchtelingen hadden enkel tassen met kleding 
en wat meest noodzakelijke spullen bij zich. Er 
is zo ongeveer behoefte aan alles. Ondertussen 
veranderen dagelijks de regels en afspraken. 
Het is voor iedereen een zoektocht naar orde, 
structuur en efficiëntie. 

EEN OEKRAÏNSE ACHTBAAN OP HET BUITENCENTRUM
DOOR MANON SMITS
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We halen de krant!

Het Buitencentrum heeft meer dan genoeg 
bedden, keuken en sanitair, maar is verder 
vooral geschikt om een paar dagen uit je tas 
te leven, te slapen in je zelf meegebrachte 
slaapzak en vooral lekker veel buiten spelen. 
De slaapkamers staan vol met stapelbedden, 
er is weinig kastruimte. Voor een langdurig 
verblijf was het tenslotte nooit bedoeld. Een 
aantal vrijwilligers kaart dit begin mei aan bij 
de gemeentemedewerkers op de locatie. Kan 
er niet een aantal bedden uit om plaats te 
maken voor een kast en misschien wel een 
tafeltje met stoeltjes? Helaas blijkt al snel dat 
dit niet mogelijk is. Kort daarna halen we de 
krant. Een journalist heeft een aantal bewoners 
geïnterviewd en twee negatieve artikelen 
geschreven over het Buitencentrum. Het raakt 
me. Hoewel de opmerkingen over de beperkte 
ruimte en de strenge beveiliging feitelijk juist 
zijn, doet de toon van de artikelen geen recht 
aan al het harde werken van de afgelopen 
weken. Dat de bewoners erkentelijk zijn voor 
de gastvrijheid en alle hulp, wordt slechts kort 
vermeld. Meerdere lezers die op de artikelen 
reageren vinden onze vluchtelingen ondankbaar. 
Maar dat zijn ze absoluut niet! Kort daarna mag 
ik in een radio-uitzending van GL8 vertellen 
over het vrijwilligerswerk op het Buitencentrum. 
Spannend, maar ik kan niet anders dan trots 
vertellen over onze vluchtelingen en de inzet van 
de vrijwilligers en de gemeente. 

Making the best out of a bad situation

Gelukkig gebeuren er ook veel leuke en 
goede dingen. Al een maand na aankomst 
treedt een aantal vluchtelingen op op het 
marktplein tijdens Koningsdag. Regelmatig 
komen koren en muziekgezelschappen een 
optreden geven op het Buitencentrum. De lokale 
sportverenigingen maken het mogelijk dat de 
vluchtelingen kunnen voetballen, tennissen en 
tafeltennissen, er wordt Zumba-les gegeven. 
We organiseren knutselochtenden, regelen waar 
nodig schilderspullen, een muziekinstrument 
of een naaimachine voor wie daar behoefte 
aan heeft. Dankzij donaties kunnen we een 
grote trampoline aanschaffen en gedurende 
de zomervakantie allerlei activiteiten en 
uitjes organiseren. Het zonovergoten bezoek 
aan de Overasseltse brandweer eindigde in 
een groot waterballet. We kregen ook een 
flinke hoeveelheid verzorgingsproducten en 
voeding voor de huisdieren gedoneerd. En 
sinds eind mei gaan de jongste kinderen 
naar school bij de Tovercirkel in Malden. Eén 
oproep aan de jonge ouders van Overasselt 
was voldoende om binnen een etmaal meer 
dan genoeg rugzakjes in te zamelen voor de 
schoolbekers en broodtrommels. Een aantal 
Oekraïense dames organiseerde al twee keer 
een diner in het Verenigingsgebouw voor de 
inwoners van Overasselt, één van die dames 
zorgt inmiddels vier dagen in de week voor 
Oekraïense maaltijden in de centrale keuken op 

FOTO CATELIJNE QUANT
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het Buitencentrum. Tijdens de doortocht van de 
Vierdaagse wordt Oekraïense soep verkocht op 
het marktplein. Een kunstenares maakte samen 
met de bewoners een prachtig kunstwerk dat nu 
in de eetzaal hangt. Een werkgever doneerde 
een zwembad tijdens een van de eerste hete 
dagen. Ook lukt het om tientallen moeders en 
jongeren aan werk te helpen en konden de 
regels rondom de beveiliging worden versoepeld. 
En tegen de tijd dat deze Dorpskrant bij u op 
de mat ligt, hebben we al twee babies mogen 
verwelkomen.

Meer contact

Ondertussen is er meer rust en regelmaat 
ontstaan. De inhoud van het vrijwilligerswerk 
verandert mee. Nu veel bewoners aan het 
werk zijn en veel van de kinderen naar school 
gaan, is het overdag een stuk rustiger op het 
Buitencentrum. De bewoners vinden steeds 
beter hun weg in de omgeving en redden zich 
veelal zelf met de fiets of het openbaar vervoer. 

Na een maand of twee zag ik ook nog een 
andere verandering. Hoewel het gemis van 
thuis en de zorg over de oorlog altijd aanwezig 
is, leken de bewoners langzaamaan op te 
bloeien. De kinderen gingen beter spelen, de 
volwassenen stonden meer open voor een 
praatje, leken meer aanwezig. School en werk 
speelt hierbij een belangrijke rol, het contact 
met Nederlandse collega’s doet ze goed. Ook 
zijn er binnen de groep nieuwe vriendschappen 
ontstaan, daardoor hebben ze veel steun aan 
elkaar.

Inmiddels heb ik de Oekraïners leren kennen als 
een trots volk. Ze zijn trots op hun land, op hun 
vlag, op hun muziek en hun keuken. Ze kunnen 
allemaal het volkslied meezingen. De vrouwen 
zijn zelfstandig en bereid om aan te pakken. 

Met een aantal dames heb ik inmiddels leuk 
contact. We kletsen bij een kop thee of tijdens 
een middag zwemmen. Over de dagelijkse 
dingen, over het leven en de gewoontes in 
Oekraïne, over hun zorgen en de onzekerheid 
die het leven in een nieuwe land met zich 
meebrengt. Ik leer hun kinderen kennen en 
probeer hun namen te onthouden. Samen met 
een aantal moeders en vrijwilligers organiseren 
we talloze activiteiten. Af en toe is er een traan, 
maar meestal wordt er ook gelachen. Het 
bestaan van vertaalapps is een ware zegen! 

De toekomst is onzeker

De opvang in het Buitencentrum is een 
noodopvang en niet bedoeld als permanente 
opvang. Aan de oorlog in Oekraïne lijkt voorlopig 
echter nog geen einde te komen. Er komt dus 
een moment dat de bewoners verhuizen naar 
andere plekken, mogelijk buiten Overasselt of 
zelfs buiten onze gemeente. Wat zal ik ze straks 
missen! Voor mij is het een fantastische ervaring, 
een achtbaan die mijn kijk op de wereld verrijkt. 
Van een aantal contacten weet ik zeker dat die 
blijven, hun telefoonnummers blijven bewaard 
in mijn telefoon. En hopelijk kan ik ooit, als de 
oorlog voorbij is, Oekraïne met eigen ogen gaan 
zien. 

FOTO WIM COUSIJN
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BUITENGEWOON MAASMARKT OVERASSELT
DOOR MARNA VAN DARTEL

Op zondag 18 september vindt de tweede 
editie plaats van Buitengewoon Maasmarkt 
Overasselt. Een markt in festivalsfeer, voor 
en door mensen uit Overasselt en omge-
ving. We zijn ontzettend blij met het uitge-
breide en gevarieerde aanbod van meer dan 
40 enthousiaste kraamhouders, de vrijmarkt 
voor kinderen en het aantrekkelijke culture-
le programma.

Wat kun je zoal verwachten? Keramiek, droog-
bloemen, (baby)kleding, accessoires van hout, 
(glas)sieraden, mozaïek, gehaakte knuffels, 
meubilair, leren en stoffen tassen, kaarten, 
vlaggenlijnen, schilderijtjes en nog veel en veel 
meer. Alles handgemaakt en uniek, creatief, 
kunstzinnig en bovenal met zorg en aandacht 
gecreëerd. Wil je nu al weten welke kraamhou-
ders er allemaal op de markt staan? Kijk dan 
op onze website www.maasmarktoverasselt.
nl. Of op Facebook en Instagram, daar worden 
alle deelnemers uitgebreid aan je voorgesteld.

Voor kinderen is er weer een vrijmarkt. En bij 
Kris Kras Atelier kunnen ze samen met andere 
kinderen een kunstwerk maken, dat we aan het 
eind van de dag zullen veilen. De opbrengst 
hiervan gaat naar een goed doel. 

Met talent uit eigen dorp én daarbuiten is het 
weer gelukt om een mooi programma samen te 
stellen. KidsClub Overasselt neemt de kindren 
mee in een magisch en interactief verhaal. Er 
zijn optredens van Danslessen Elien, Overas-
selts Koor Engsele, Klarinettenensemble 
‘Mooi van Hout’ en accordeonist Bogdan uit 
Oekraïne. De afsluiting is dit jaar voor Cover-
band Monkey Business. Voor het volledige 
programma en tijden kijk je op onze website.

Daarnaast is de horeca uitgebreid met o.a. 
cakes en koeken, poffertjes en hamburgers. 
Ook zijn er broodjes en andere lekkere hapjes 
verkrijgbaar. 

Of je nu op zoek bent naar een uniek cadeau 
voor een speciaal iemand of je wilt iets leuks 
voor jezelf, op Buitengewoon Maasmarkt Over-
asselt slaag je altijd. Dus kom lekker struinen, 
beleven, kijken, ontmoeten en zoek de gezel-
ligheid op aan de Maas! We zien je graag op 
zondag 18 september in de wei op de hoek 
Tempelstraat en Maasdijk. De markt is autovrij, 
dus kom lopend of op de fiets. 

Buitengewoon
M�smarkt Overa�elt

Lokaal•Handwerk•Drinks•Food•Muziek•Kleedjes•Knutselen

18 September 2022
11:00u - 17:00u

www.maasmarktoverasselt .nl  
@Buitengewoon
maasmarktoverasselt

@maasmarktoverasselt

Tempelstraat - Maasdijk

ONTMOETINGSMIDDAG 
Georganiseerd door: het Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt, Heumen  
Datum: zaterdag 10 sept. 2022  
Aanvang: 14.30 uur tot 16.30 uur 
Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt 
Kosten: Geen 
Doelgroep: Parochianen en belangstellenden uit de parochies Overasselt, 
Nederasselt en Heumen  
Contactpersoon: Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid Overasselt, 
Nederasselt en Heumen. Tel. 024 622 1897
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ZOVEEL SPOREN !
DOOR FRANK OERLEMANS

Foto boven: De Raad van Elf met een briljant 
plan voor het nieuwe huis van Prins Carnaval.

In oktober 2019 hing dit spandoek ter hoogte van 
Valkstraat 3, het adres waar Robert van Langen 
en Ruth Theunissen hun nieuwe stek zouden 
gaan inrichten. Inmiddels staat er een prachtig 
huis op een locatie die van oudsher  bewoond  is 
geweest. Dat was de reden dat eind 2019 hier 
een week lang archeologisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden. 

De locatie en de ruime omgeving wordt op de 
archeologische waardenkaart van de gemeente 
Heumen aangeduid als een ‘archeologisch 
en bouwhistorisch kansrijke locatie’ en een 
‘historische bewoningskern’. 

Het perceel is 1000 m2 groot en  uiteindelijk is 
er 550 m2 opgegraven. Ongeveer 1 meter onder 
het oppervlak ligt een oud rivierduin  waarvan 
op het hoogste punt aan de oostzijde van het 
perceel de oude protestantse kerk staat. De 
huidige kerk stamt uit de 15e eeuw maar wij 
weten dat de eerste (houten) kerk waarschijnlijk 
in de 11e eeuw door de monniken van St.Valerie 
op dezelfde plek is gebouwd. Dat was immers de 
hoogste plek in de omgeving.

De opgraving werd begeleid door een 
archeoloog van het bedrijf Transect, geholpen 
door een aantal vrijwilligers uit ons dorp. Ook 
mevrouw Loosekoot, dochter van de oud 
politieman en verkoper van het perceel, was een 
van die vrijwilligers.

Foto onder: Luchtfoto Valkstraat 3 (geel omlijnd) 
en omgeving met protestantse kerk.
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Iedereen stond verbaasd over de hoeveelheid 
sporen die te voorschijn kwam. Van het 550 
m2 opgegraven deel bestond 62 % uit sporen 
oftewel 352 m2. Die sporen zijn meestal 
verkleuringen in het gele zand van het rivierduin, 
die overblijven van houten constructies die er 
ooit hebben gestaan of van kuilen of putten die 
gegraven zijn. Aan de hand van deze sporen en 
de vondsten kunnen archeologen reconstrueren 
wat er vroeger heeft gestaan.

Wat het eerste opvalt is de brede strook die van 
noord naar zuid over het perceel loopt. Dit is 
een oude gracht uit het einde van de 11e eeuw 
/ begin 12e eeuw, die hoogst waarschijnlijk om 
het gebied van de oude kerk was gegraven. 
De ouderdom komt overeen met de start van 
de bouw van de eerste kerk. De gracht zal 
aangesloten zijn op een oude Maas arm die ten 
oosten van de kerk lag. Nu is er nog een kleine 
sloot te zien die doorloopt naar de Laagstraat. 

Maar de geschiedenis van het perceel gaat veel 
verder terug in de tijd. Op grond van de vondsten 
concluderen de archeologen dat er vanaf de 
Romeinse tijd bewoning heeft plaatsgevonden en 
misschien zelfs wel in de ijzertijd  (800 v Chr.).

Foto onder: de vele sporen (bruine 
verkleuringen) op de locatie van de opgraving 
(zuidwest hoek)

Foto boven: Luchtfoto Valkstraat 3: perceel (rood 
omlijnd) met het deel dat is opgegraven (geel) en 
de sporen die gevonden zijn.

In de zuidwest en de noordoost hoek zijn twee 
plekken gevonden waar in de midden Romeinse 
tijd (70-270 na Chr.) constructies hebben 
gestaan. Of dit woningen waren of schuren voor 
vee of opslag van goederen is niet duidelijk. 
Tussen de 3e en de 5e eeuw was het gebied 
verlaten. Het eerstvolgende bewoning spoor 
dat opduikt dateert  uit de Karolingische periode 
(880-925 na Chr.) en is gelokaliseerd in de 
zuidwest hoek. 

Aan de oostkant zijn naast de gracht sporen 
van een spieker (graanopslag) uit de 11e eeuw 
gevonden. Dat kan er op wijzen dat op het 
terrein van de kerk in die tijd een boerderij stond.
De laatste bewoning is opnieuw terug te vinden 
in de zuidwest hoek, een laat middeleeuws 
houten huis dat na 1250 vervangen is door een 
stenen huis. 

Na de 13e / 14e  eeuw wordt het gebied verlaten, 
opgehoogd met humusrijke grond en gebruikt 
voor de landbouw. Alle bewoningssporen die 
zijn gevonden lopen door in het omliggend 
terrein. Door de resultaten van deze opgraving 
is bevestigd wat historici al vermoedden. Rond 
de (protestantse) kerk is in de 11e eeuw op deze 
verhoogde plek en de nabije omgeving de kern 
van ons dorp ontstaan. 

De locatie van voormalige bakkerij en 
supermarkt Derks is gekocht door project 
ontwikkelaar JOP om op dit terrein 32 woningen 
te bouwen. Voorafgaand aan de realisatie 
van deze plannen zal een deel van het terrein 
archeologisch onderzocht gaan worden. Ook 
hier zijn de verwachtingen hoog gespannen. Het 
terrein sluit immers aan op de flanken van het 
rivierduin waar de kerk op staat.
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VIERDORPENTOCHT, WOENSDAG 6 JULI 
EINDPUNT, GEMEENTEHUIS MALDEN

DOOR MIEKE DE GRAAFF

Het was burgemeester Paul Mengde die in 2016 
op het idee kwam een wandeltocht langs de vier 
dorpen van onze gemeente te organiseren. Als 
opwarmertje voor de Vierdaagse die twee weken 
later voor de 100ste keer van start zou gaan. Het 
moest het begin zijn van een mooie traditie, die 
door burgemeester Mittendorff in 2017, 2018 en 
2019 ook werd voortgezet. Maar helaas strooide 
Corona in 2020 en 2021 roet in het eten. Geen 
Vierdaagse en geen vierdorpentocht. 

Dit jaar pakte burgemeester Joerie Minses de 
draad weer op voor een vijfde editie van dit 
lokale wandelevenement en ik besloot, voor de 
eerste keer, mee te lopen.

Op woensdag 6 juli om 18.00 uur werd bij 
dorpshuis ‘Ons Huis’ in Nederasselt gestart met 
ongeveer 50 deelnemers. De meesten kwamen 
uit Malden, maar ook Nederasselt en Heumen 
waren redelijk vertegenwoordigd. Uit Overasselt 
telde ik slechts twee deelnemers, inclusief 

mijzelf. 

Na een korte toespraak door de burgemeester 
gingen we op pad. Er dreigde wat regen, maar 
de temperatuur was prima voor een tocht van 
12,5 km. Onderweg werd gepauzeerd bij de 
Veldschuur aan de dijk, waar Henk van de Berg 
en Jeannette ons gastvrij ontvingen. Een tweede 
stop was bij café ‘Kanaalzicht’ in Heumen, waar 
ook Peter Smulders de limonade voor ons klaar 
had staan. Om ongeveer 21.30 uur bereikten we 
het eindpunt, het gemeentehuis in Malden.

De hele tocht was voor mij een aangename 
verrassing. Er werd flink doorgelopen, de 
stemming was opperbest en ik kwam in gesprek 
met mensen die ik anders mogelijk nooit zou 
hebben ontmoet en anderen die ik al heel lang 
niet had gezien. Ik heb ervan genoten en ik kan 
iedereen aanraden volgend jaar ook mee te 
lopen. 

WE LOPEN VIA DE OUDE KLEEFSEBAAN OVERASSELT IN EERSTE PAUZE BIJ DE VELDSCHUUR

VIERDAAGSE OP TV
Op 21 juli, in het programma ‘Het gevoel van 
de Vierdaagse’ kwam bijgaand beeld in een flits 
langs. Je reinste ‘Overasselt Promotie’ waar het 
SOP heel blij mee is, en ook nog kosteloos….

DOOR NICK EGTBERTS
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WANDELROUTE TWEEDE WERELDOORLOG
DOOR HANS VAN LANEN

Zondag 7 augustus j.l. gaf onze voormalige dorpsgenoot, Jacques Arts, tijdens een goed bezochte 
bijeenkomst in Buurderij De Lage Hof een presentatie over de crash van een Britse bommenwerper 
op De Morsheuvel. Ook andere gebeurtenissen uit WOII kregen aandacht. Aansluitend liep een 
deel van de aanwezigen een nieuwe wandeling van 9 km langs de plekken met een herinnering aan 
de laatste Wereldoorlog. De route voert onder meer langs voor wandelaars nog relatief onbekende 
delen van het voormalige landingsgebied. De bijgevoegde routekaart maakt deel uit van de folder die 
gratis verkrijgbaar is bij Buurderij De Lage Hof. Op de website van het Erfgoedplatform ( http://www.
erfgoedheumen.nl/wandeling-5.php) is aanvullende informatie in woord, beeld en geluid te vinden. 
Langs de route zijn een tweetal nieuwe ( infonrs. 11 en 12) informatieborden geplaatst. Op een er van 
is onderstaand gedicht te lezen:

CRASH 1941

een woord met namen
een naam een mens
aan tijd onttrokken
voor altijd stil

hoe stil valt 
die tijd in vandaag

een Engels vliegtuig 
wordt onderschept
slaat gaten in aarde

slaat gaten

piloot en bemanning 
gewone jonge mannen
zonen, vaders
komen om 
in vuurzee

tragiek van vliegers
ze doen wat ze moeten
kunnen niet anders

meenemend in hun val
een jong gezin
een vader, een moeder, een kind

onuitwisbaar verleden
leven en dromen vervlogen
zolang geleden 
zoveel geleden 

kommervol pijnlijk
blijven littekens
snijdend ingrijpend
schrijnen in het leven
van hen die hen liefden

langzaam weekt stilte
namen los

- Majoor John Vivian  27 jaar 
- 1e Luitenant Frank James Needham 29 
  jaar
- Sergeant George Wilbert Jeffrey 21 jaar
- Sergeant Stanley Henry Broyd  33 jaar
- Sergeant John Turner Corbet 24 jaar 
- Sergeant Robert Alexander Ross 25 jaar
- Sergeant Kenneth Leslie Rowley 24 jaar
- Jan Welles 34 jaar
- Marie Welles- Broekman 32 jaar
  en hun zoontje Jantje Welles 7 maanden

Mirjam van Oort 2022
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BOOGIEWOOGIE
DOOR NICO AALDERING

In het juni nummer van de Dorpskrant staat een 
enthousiast artikel getiteld ‘Blind Lemon zet de 
Veldschuur in vuur en vlam’. Blind Lemon, de 
band waarin Britt Litjens uit Overasselt het orgel, 
mondharmonica en zang voor haar rekening 
neemt. Een goede reden om de nieuwe loot aan 
Overasseltse muziekboom te interviewen. 

Britt, geboren in Winssen, woont sinds 2019 
samen met haar partner Fleur aan de Laagstraat. 
De eerste vraag: ‘Hoe ben je in de muziek 
geraakt’. Haar ouders omschrijft Britt als ‘niet-
muzikaal’, maar wel liefhebbers van muziek. 
Haar moeder is bijvoorbeeld gek op disco en 
soul, maar geen van de familieleden bespeelt 
een instrument. Haar oma uit Amsterdam heeft 
grote invloed gehad op haar liefde voor muziek. 
Oma was, samen met opa, groot liefhebber van 
boogiewoogie, een muziekstijl die omschreven 
kan worden als een opwindende ritmische piano 
blues. Zij dansten er, ook na de verhuizing van 
Amsterdam naar Dreumel, flink op los. De nogal 
onstuimige wijze van dansen gaf in Dreumel 
veel bekijks, boogiewoogie, dat kende men niet. 
Het was oma die Britt haar eerste nummer op 
de piano leerde spelen, de ‘Blauwe Schöne 
Donau’ en het luisteren naar ‘In the Mood’ van 
Glenn Miller, daarna was het hek van de dam. 
‘Ik wil leren piano spelen!’ Al snel kreeg ze een 
plastic Casio pianootje en speelde met een 
ongebreideld enthousiasme dag in dag uit ‘Blaue 
Schöne Donau’, haar ouders werden er wel 
een beetje gek van…. Toen de pianootje tijdens 

een regenbui per ongeluk buiten bleef staan, 
hoopten ze dat de Casio het had begeven.., 
helaas … dit was niet het geval. Na een zeer 
zorgvuldige selectie door haar moeder, het wel 
moest klikken met de pianoleraar, mocht Britt, 
toen 7 jaar op pianoles. Al meteen werd lerares 
Ingeborg Hubens uit Bergharen duidelijk dat 
Britt boogie wilde spelen. Om toch aandacht 
te besteden aan techniek en het lezen van 
bladmuziek, kreeg ze opdracht om etudes te 
leren. Al gauw speelde ze deze klassieke etudes 
perfect na, alleen een halve noot te laag! Op 
gehoor, want bladmuziek wilde maar niet lukken. 
Pianolerares Inge had het snel door, Britt kon 
wel noten lezen, maar een blad vol noten ging er 
echt niet in. Ze bleek een soort ‘noten dyslectie’ 
te hebben, maar dit euvel werd gecompenseerd 
door een enorm muzikaal geheugen. Na één 
keer een liedje gehoord te hebben, kon ze 
het naspelen. De klassieke muziek was niet 
favoriet, de boogiewoogie wilde ze spelen! Elk 
jaar organiseerde haar muzieklerares een open 
muziekavond in Kasteel Hernen waarin alle 
leerlingen de vorderingen konden tonen voor 
publiek. De meesten vonden dat vreselijk eng, 
behalve Britt, voor haar was op het podium 
staan het meest fantastische dat er bestond! 
Na 10 jaar pianoles vroeg de lerares ‘Wat zou 
je nog willen leren?’ Zingen was haar antwoord 
en zo geschiede. Op de middelbare school werd 
veel aandacht besteed aan podiumkunsten, zo 
kwam Britt in aanraking met een toneelgroep 
in de Lindenberg Nijmegen. Hier maakte ze 
een enorme groei door. Zelf omschrijft ze het 
als ‘Out in the open’, de schelp ging open. Al 
gauw speelde ze in het eerste rockbandje Hello! 
Hurricane. Samen muziek maken en een feestje 
bouwen op de bühne, dat werd haar grote 
passie. Op 16 jarige leeftijd leerde ze zichzelf 
op een ‘maniakale manier’ gitaar spelen. De 
gitaar is toch HET symbool van rockmuziek. 
Daarna waren de mondharmonica en een ‘beetje 
drums’ aan de beurt. Dit allemaal combineren 
in een optreden is volgens Britt het mooiste wat 
er bestaat. Haar muzikale helden zijn haar oma 
en Fleetwood Mac, al is ze zeker ook beïnvloed 
door de disco en soul van haar ouders. 

De diverse bandjes volgden elkaar op tijdens 
een periode in het rock café Dollars in Nijmegen. 
Daar ontmoette ze zangers Sherryl Careman, 
beter bekend als Sher. Zij introduceerde Britt 
in samenzang en inspelen op het publiek. 
Tijdens een van de optredens in die kroeg, 
ontmoette ze haar partner Fleur. Fleur leek in 

FOTO WIM COUSIJN
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eerste instantie niet zo geïnteresseerd in dat 
veel te enthousiaste podiumbeest, maar toen 
Britt Rocket Man van Elton John speelde, sloeg 
de vlam over. Fleur is opgegroeid met Johnny 
Cash en Willy Nelson en introduceerde haar 
in de Amerikaanse country muziek. In 2013 
vertrok Britt voor een half jaar naar Parijs om 
International Business te studeren. Ze omschrijft 
deze periode als romantisch, zoals het muziek 
maken en dansen op de straat met de buren in 
de wijk waar ze verbleef. Hier ervaarde ze het 
verbindende aspect van muziek aan den lijve, 
iets wat altijd belangrijk voor haar gebleven is. 
Echter, de muzikale reis ging verder, ze werd 
bevangen door het bluesvirus en de band Blind 
Lemon werd opgericht (zie blindlemon.nl). Op 
dat moment speelde ze ook nog in een Johnny 
Cash coverband, tot grote vreugde van haar 
schoonouders. Met Blind Lemon kwam ook de 

zang meer op de voorgrond te staan. Dat hebben 
we mogen beleven in de Buurderij tijdens de 
bluessessies en het optreden van Blind Lemon in 
de Veldschuur. Het Overasseltse culturele leven, 
toch al heel goed bedeeld met fantastische 
muzikanten, heeft er een heerlijke muzikant 
bij. Op de vraag, wat maakt muziek maken zo 
bijzonder zegt Britt: ’Als je muziek maakt ben je 
heel rijk, je hebt de halve wereld, muziek werkt 
zo verbindend. Samen spelen voor publiek, de 
passie en vreugde delen, mensen blij maken en 
je passie zo vermenigvuldigen, daar gaat het 
om!’ Als je een concert met Britt meegemaakt 
kun je dit aan den lijve ondervinden. De reis gaat 
verder, het genre, van boogiewoogie, naar blues, 
rock en country zal zich binnenkort nog verder 
uitbreiden. De verwachting is dat er in de nabije 
toekomst vooral kinderliedjes gezongen zullen 
worden. 

FILMCAFÉ OVERASSELT 
ZOEKT VRIJWILLIGER(S)
Heb je interesse om als vrijwilliger je in te zetten 
voor Filmcafé Overasselt? Dan ben je van 
harte welkom. We zoeken namelijk iemand in 
de filmkeuzecommissie voor het uitzoeken van 
films en het verzorgen van de PR. Dat houdt 
in dat mensen die zijn geabonneerd op onze 
nieuwsbrief een week voor aanvang van de film 
een e-mail krijgen en twee weken van tevoren 
een bericht naar de media (Het Gemeentenieuws 
en De Gelderlander) gestuurd wordt. Verder 
kun je ingeroosterd worden om op de draaidag 
hand en spandiensten te leveren. Voor meer 
informatie of aanmelding kun je terecht bij Piet 
Geelen, telefoon 024 – 622 2456 of via de mail: 
info@filmcafeoverasselt.nl .

Na het overlijden van Willeke, mijn vrouw, zou ik graag in Overasselt blijven wonen.
Ik woon in een groot huis in het buitengebied. Ik zoek een vaste, betrouwbare Huishou-
delijke hulp.

Denk aan gemiddeld 3 uur per week.
Wekelijks of om de 14 dagen in te vullen.
Reacties naar: Wim Smids, Rotsestraat 5, 6611AD Overasselt.
                        0653224997 of wimsmids@xs4all.nl

HUISHOUDELIJKE HULP
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DE OUDE SCHILDER EN ZIJN MODEL
LIEDTEKST DOOR GEORGE ARTS

Een oude schilder, ziek te bed, 
kreunt en steunt, en ademt nog maar net,
Met koorts vlammend door zijn wrakke 
bast,
klamt hij zich aan zijn laatste leven vast.
“luister zuster, luister toch naar mij,
mijn zoektocht is haast voorbij
Ooit aanschouwde ik het mooiste der aard.
Het maakte mijn leven, het leven waard”

De oude schilder hikt en slikt, 
als hij zijn herinneringen schikt,
en terug denkt aan lang gelee, die ene 
nacht,
die een ommekeer in zijn leven bracht.
“Luister zuster, ooit klopte een jong meisje 
aan,
zo mooi, zo prachtig, ik was ontdaan
Zo’n schoonheid kon ik niet negeren,
Zij moest, kost wat kost, voor mij poseren”

De oude schilder kucht en zucht,
en weet weer wat hij had bedacht,
‘s werelds mooiste schilderij,
maar hij had haar slechts voor één nacht
“luister zuster, plots is ze verdwenen,
nog voor de ochtendstralen schenen.

Over heel de wereld heb ik gezworven,
maar ze bleef voor mij voor altijd verbor-
gen”

De oude schilder snikt en richt zijn blik 
opzij,
naar zijn onvolmaakte schilderij.
Had hij toch maar kunnen beginnen,
zonder ook haar eerst te beminnen.
Hij voelt zijn leven hem verlaten
zonder dat ie het mooiste af kan maken,
en met spijt en zonder enig doodsgeluid,
blaast hij zijn laatste adem uit.

De oude zuster, moe en gebogen,
schikt zijn kussen, sluit zijn dode ogen.
Onbewust wendt zij zich ook opzij
naar het onvoltooide schilderij.
Een golf van weemoed, naar tijden van 
weleer,
ja, zo herinnert zij ‘t zich weer,
en zucht: “Die arme vent,
maar gelukkig heeft hij mij niet herkend”

Gedachten op je netvlies,
zijn beelden van je geest.
Leven zonder schoonheid,
is ‘t leven niet waard geweest.
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VERGETEN MUZIEK
DOOR NICO AALDERING

Er zijn platen die je hele leven bij je blijven en die je zelfs weer in een betere persing nieuw 
aanschaft, zoals The Art of Tea van Michael Franks (1975). Op de hele plaat lijkt alles te kloppen. 
Heerlijke jazzy – soulachtige midnight muziek. Een klassieker. Een andere plaat is The Train I’m 
On van Tony Joe White (1972). Een paar jaar geleden trad hij 3 maanden voor zijn overlijden nog 
op in Doornroosje Nijmegen. Het was niet best….. maar zijn ’swamp music’ uit begin jaren 70 is 
onovertroffen. Overigens schreef hij Steamy Windows voor Tina Turner en Elvis coverde Polk Salad 
Annie. Dan de titelloze folky plaat van Fotheringay (1970) met Sandy Denny, bekend van onder 
andere Fairport Convention. Een van de mooiste stemmen uit de popgeschiedenis. Er bestaan 
nog opnames van het optreden tijdens het popfestival in Kralingen. Voor mij een van de mooiste 
(vergeten) platen uit de muziekgeschiedenis. Sandy overleed in 1978 na een val van de trap, maar 
leeft voort in haar platen. Luister ook even naar Who Knows Where The Time Goes? Als laatste 
Bob Dylan. Ja Dylan, 81 jaar, is still going strong en treedt nog 140 keer per jaar op, binnenkort in 
Afas Amsterdam. Een van zijn beste platen is wat mij betreft Blood On The Tracks (1975). De demo-
opnames van de LP zijn in 2018 uitgekomen onder de titel More Blood On The Tracks. Het bevat 
een uitgeklede versie van de LP, Bob met alleen begeleiding van gitaar, mondharmonica en een 
spaarzame bas op de achtergrond. Werkelijk prachtig, maar let op, als je de plaat draait en je hoort 
iets tikken denk dan niet dat het de plaat is maar de knopen van zijn jasje tikkend op de gitaar tijdens 
het spelen. Puurder kan het niet!
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DANSLESSEN VAN ELIEN
DOOR MIEKE DE GRAAFF

In Overasselt lopen honderden kinderen rond 
die hun liefde voor dansen en muziek te danken 
hebben aan de danslessen van Elien Kremers. 
In het kader van het project “Vet Bewegen”, werd 
Elien, geboren en getogen in Overasselt, in 2007 
door de gemeente Heumen gevraagd dansles 
te geven aan kleine kinderen. Dat juist Elien 
hiervoor werd benaderd, is niet heel vreemd, 
want zij werkt graag met kinderen. Destijds was 
zij pas 14 jaar, maar na de middelbare school 
volgde zij de Pabo en inmiddels is zij lerares 
op een basisschool in Groesbeek. Elien woont 
in Grave, samen met Jim en hun dochter Ella, 
maar voor haar danslessen aan de kinderen van 
Overasselt komt zij graag iedere week deze kant 
op.

Wat destijds begon met drie groepen, toen 
nog onder de verantwoordelijkheid en de 
administratie van de gemeente, groeide uit naar 
vier en later vijf groepen en inmiddels heeft 
zij hiervan haar eigen dansschool gemaakt: 
“Danslessen Elien”.

Elke vrijdag van tien voor half vijf tot acht 
uur, is zij met haar danslessen in het 
Verenigingsgebouw te vinden. De jongste 
kinderen zijn pas tweeënhalf jaar en de 
oudste soms al zestien of zeventien. Door het 
enthousiasme van Elien blijven ze vaak heel 
lang doorgaan. Door de grote leeftijdsverschillen 
wordt er gewerkt in vijf leeftijdsgroepen. Daarbij 
krijgt Elien vaak hulp van haar zus Daniek die 
vooral helpt bij de jongste drie groepen. 

Denk nu niet dat de kinderen bij Elien de 
quickstep, foxtrot of de jive leren. De danslessen 
voor de jongste kinderen worden gegeven in 
de vorm van dansspelletjes, op muziek van 
“Minidisco”, “Juf Roos” en “Kinderen voor 
kinderen”.

De oudere kinderen leren echte dansen, 
maar deze kun je het beste vergelijken met 
“Streetdance”. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van Top-40 muziek.  

Elk jaar geven de kinderen van “Danslessen 
Elien” in april een voorstelling in het 
Verenigingsgebouw. Er worden geen kaartjes 
verkocht, de toegang is gratis en doorgaans zit 
de zaal helemaal vol. Helaas moest dit de laatste 
jaren worden aangepast i.v.m. corona. Zo vond 
de uitvoering in 2020 plaats in september en 
in 2021 in juli. Beide keren mochten er slechts 
honderd bezoekers in de zaal en daarom werden 
er twee uitvoeringen op één dag gegeven.

In 2022 werd het optreden vervroegd naar maart, 
omdat Elien in april is bevallen van haar dochter 
Ella.

In de maanden mei, juni, juli en augustus liggen 
de danslessen stil. In die tijd bedenkt Elien een 
thema voor de voorstelling van het volgende 
jaar. Vorig jaar was dat “Ruimte”, in de zin van 
het heelal met de planeten en sterren. Volgend 
jaar wordt er gedanst op het thema “Films”. 
Denk hierbij aan films als “Grease”, “Encanto” 
en diverse andere Disneyfilms. De liedjes die 
gebruikt worden, komen uit de films en per liedje 
wordt uitgezocht welke danspasjes daarbij horen. 
Die worden dan in de dansen verwerkt. Vanaf 
september, als de danslessen weer beginnen, 
wordt binnen dit thema toegewerkt naar deze 
jaarlijkse voorstelling waar alle groepen aan 
meedoen, elk op eigen niveau. Ouders worden 
bij de uitvoering betrokken voor het aankleden 
en schminken van de kinderen en het vlechten 
van hun haren. Van dansen word je vrolijk. Dat 
geldt voor zowel jongens als meisjes. Hoewel het 
aantal kinderen dat bij Elien danst nog steeds 
toeneemt, geldt dat helaas niet voor de jongens, 
terwijl samen dansen juist zo leuk is. 

Aanmelden kan bij danslessen-elien@hotmail.
com
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BEN JIJ DE NIEUWE BJÖRN KUIPERS? 
DOOR JOOST RUTGERS

Wie kent ze niet: onze (oud)topscheidsrechters 
in het voetbal Björn Kuipers en Danny 
Makkelie. Beiden zijn per toeval begonnen 
bij hun amateurclub met het fluiten van een 
jeugdwedstrijd. Inmiddels hebben ze vele 
topwedstrijden over de hele wereld mogen 
fluiten. Kuipers floot afgelopen zomer de EK-
finale en besloot op zijn hoogtepunt te stoppen. 
Makkelie leidde een halve finale op het EK en 
we zullen hem nog veelvuldig in de Champions 
League gaan zien. 

Als scheidsrechter ben je een belangrijk en 
waardevol onderdeel van het voetbalspel. Je 
maakt niet alleen 22 voetballers blij die door 
jou lekker kunnen voetballen, je leert er ook 
nog eens veel van. Van leiding geven, situaties 
op een juiste manier inschatten, omgaan met 
weerstanden tot het werken aan conditie en 
het ontmoeten van veel nieuwe mensen. Dus 
behalve dat het een hele leuke hobby (of wie 

weet werk!) kan zijn, staat het ook nog eens 
goed op je CV. 

Lijkt jou dat ook wat? Ben jij misschien de 
volgende Kuipers of Makkelie (m/v)? Kom dan 
eens kijken bij Overasseltse Boys of kom eens 
een wedstrijd fluiten. Als Overasseltse Boys 
bieden wij een veilige (en gezellige!) omgeving 
waar je kunt (leren) fluiten. Er zijn mogelijkheden 
om cursussen te volgen, er is begeleiding 
aanwezig om je bij je eerste wedstrijden te 
ondersteunen, we hebben mooie materialen om 
wedstrijden in en mee te fluiten en we helpen je 
in jouw persoonlijke ontwikkeling. Wie weet vul 
jij het rijtje met topscheidsrechters uit Overasselt 
verder aan!  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Joost Rutgers of Jacques van der Groes via 
arbitrage@overasseltsboys.nl, of telefonisch 
op 06 44 149 157 (Joost) of 06 208 66 147 
(Jacques).

BJORN KUIPERSDANNY MAKKELIE

TOERIST 
INFORMATION 
POINT
Buurderij De Lage Hof heeft sinds kort een 
Toeristisch Informatiepunt of TIP. Toeristen en 
dagjesmensen in onze omgeving kunnen hier 
een aantal (betaalde) folders verkrijgen. De 
gastheren en gastvrouwen van de Buurderij 
krijgen een korte opleiding zodat zij de 
bezoekers met de nodige kennis te woord 
kunnen staan. 
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YOGACLUB OVERASSELT 
Yogaclub Overasselt is een vereniging 
met ongeveer 60 leden die al bijna 45 jaar 
bestaat. De yogalessen worden gegeven 
in het Verenigingsgebouw in Overasselt 
op maandagmiddag, dinsdagavond en 
donderdagavond door Erica de Leeuw, ervaren 
yogadocent. 

De yogavorm die beoefend wordt bij Yogaclub 
Overasselt is Hatha Yoga. Hatha yoga neemt 
het lichaam als uitgangspunt. Door verschillende 
rek- en strekoefeningen, ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen, wordt je lichaam 
gezonder, sterker en meer flexibel. In alle 
lessen wordt veel aandacht besteed aan rug, 
nek en schouders. We doen oefeningen die 
je zullen helpen je fit, gezond en lekker te 
voelen. Oefeningen, die je soepeler en meer 
ontspannen zullen maken en waardoor je je een 
evenwichtiger mens zult voelen. 

De ademhaling is bij alle oefeningen erg 
belangrijk. De adem is van vitaal belang voor 
onze gezondheid. Goed ademen zorgt ervoor dat 
we dieper kunnen ontspannen. Daarnaast levert 
de adem een belangrijke bijdrage aan een goed 
functionerend immuunsysteem.

Het fijne van yoga is dat je nieuwe energie 
opdoet en je vermoeidheid vermindert. Omdat 
de bewegingen in een rustig tempo worden 
gedaan, leer je je eigen mogelijkheden en 
grenzen ontdekken. Wat je kunt en doet is goed. 
Door het geleidelijk strekken en samentrekken 
van de spieren worden deze sterk en elastisch 
en bouw je uithoudingsvermogen, kracht en 
lenigheid op. De Easy Hatha Yogalessen, die 
in de middag gegeven worden, zijn wat rustiger 
van karakter en zijn zeer geschikt wanneer je 
fysieke beperkingen ervaart, zoals blessures, 
pijn, stijfheid. Het is een fabeltje dat je om yoga 
te kunnen doen, een slangenmens moet zijn of 
op je kop moet kunnen staan. 

De oefeningen in combinatie met de adem 
nodigen je uit om mindfull te zijn. Op die 
manier kun je steeds meer rust en ontspanning 
gaan ervaren. Dat maakt yoga een geschikte 
beoefening bij stress-gerelateerde klachten. 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! Kijk voor meer 
informatie op: www.yogacluboverasselt.nl 

ZOMERAFSLUITING KNA

Foto 1: Op 12 juli was er weer de traditionele afsluiting van ‘Mooi van Hout’ in samenwerking met de 
Bigband. De weergoden waren hen goed gezind en het publiek heeft genoten.

Foto 2: Tijdens dit optreden werden enkele leden in het zonnetje gezet vanwege het behalen van hun 
A-diploma. V.l.n.r. Meleksu Tumuklu, Lise Kersten en Tess Wijers

Foto 3: Het B examen werd behaal door Almira Tumuklu, Liona Theunissen en Matthijs Ostermeier. 
Al deze leerlingen zorgen ervoor dat de muziek in Overasselt nog steeds springlevend is.

DOOR NICK EGTBERTS

DOOR ESMEE GROENEVELD
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NOGMAALS GROEP 8
DOOR NICK EGTBERTS

In ons vorige nummer zijn alle kinderen uit de groep 8 van de Zilverberg kort aan het woord 
geweest. Toch laten we nog even iets van hun indrukwekkende afscheid zien. Want het was een 
gedenkwaardige dag!! 

S’avonds de eindfilm in het Verenigingsgebouw. 
Een indrukwekkende stoet van auto’s zet de 
kinderen af die onder gejuich van familie en 
vrienden via de rode loper naar binnen gaan.

Voorop gegaan door een amazone, Britt 
Schmitjes, en daarna hele bijzondere auto’s en 
tractoren. We kunnen onmogelijk alles laten zien, 
maar deze willen wij u toch meegeven.

Het vertrek van school: alle kinderen zwaaien 
groep 8 uit, er wordt veel gelachen en hier en 
daar was er ook een traantje.

Vervolgens vertrekken allen, één voor één, en 
worden uitgezwaaid.
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DORPSKALENDER

Wil je een evenement onder de aandacht brengen van zo’n 3000 mensen in en om Overasselt? 
Achter op de Dorpskrant maken wij daar graag, en gratis, ruimte voor! Stuur je informatie bijtijds. Zie 

deadlines onder ‘colofon’, naar info@overasselt.info 


