> P2 Kookpunt
Overasselt

> P8 Kindpagina
“En nu jij”

> P10 Old Socks
50+ Sport

Overasselt

dorpskrant

NUMMER 5 • JAARGANG 2 • NOVEMBER/DECEMBER 2018
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden plaatsvond: Overasselt schreef historie! De komende dorpskranten probeert de redactie steeds wat informatie te plaatsen, zowel over
wat er toen gebeurde als over wat er volgend jaar
te gebeuren staat. We roepen onze dorpsgenoten

op om met verhalen en beeldmateriaal te komen.
Samen maken we er dan wat moois van. Stuur uw
materiaal naar redactie@overasselt.info. Hier het
eerste verhaal. Het is een van de verhalen die Trees
Huijbers zich kan herinneren: zij was er zelf bij! En
dat zijn er maar weinig die dat nog kunnen zeggen.

‘We gaan ondergronds’
‘We gaan ondergronds’,
zeiden de broers Mario
en Toon Huijbers en een
paar van hun vrienden uit
Overasselt tegen elkaar,
toen omstreeks 1943 alle
jongens van hun leeftijd in
Duitsland moesten gaan
werken. Trees RengersHuijbers was vijfenhalf
jaar toen Duitse soldaten
op hun erf aan de Donderbergweg kwamen zoeken
naar haar broers. De gebeurtenissen van die dag
staan nog steeds op haar
netvlies gegrift. Trees vertelt over de ondergrondse
schuilkelder.
“De jongens gingen letterlijk onder de grond en
groeven in het bos naast
ons huis een groot gat.
Daarop kwam een stevig
dak van houten stammen
met daarbovenop weer
een flinke lading zand met
een luchtkoker voor de
frisse lucht. Vader plantte
er jonge boompjes op en
langs het pad naar de ingang zette hij twee schommels. Toen de ondergrond-

De familie Huijbers in 1944 met 13 van de 18 kinderen: Trees zit bij moeder op schoot. Haar tweelingzusje
Corrie bij vader.
Foto: Trees Rengers-Huijbers

se schuilkelder zover klaar
was mocht moeder (ze
was echt heel zwaar) er
over heen lopen. Als het
dak haar kon houden, was
het ook bestand tegen een
paar Duitse soldaten met
hun zware kistjes. Mijn
broers en hun vrienden
Kijk ook eens op

zaten vaak in dat hol en
rookten dan tabak van eigen teelt.”
Verraad
“Vader waarschuwde als
er onraad was, want dan
mocht er natuurlijk geen
rook uit de koker komen.

www.overasselt.info!

Op een dag kwamen Duitse soldaten ons erf op om
alles te doorzoeken en ze
liepen die dag wel tot 3
keer toe over die schuilkelder, maar ze vonden niemand en dat maakte hen
zo kwaad.”
Vervolg op pagina 2
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‘We gaan ondergronds’
Vervolg van Voorpagina
“Ik vergeet het nooit meer,
ik zie het nog voor me.
Een van die moffen richtte
zijn geladen geweer op het
hoofd van mijn vader, met
de loop op vaders schouder. Hij moest zeggen
waar zijn zoons waren,
anders kreeg hij de kogel.
Kun je je dat voorstellen?
Wij, mijn tweelingzusje
Corrie en ik en de jongere

kinderen, deden niks anders dan huilen en mijn
moeder stond die hele dag
voor het Mariabeeldje te
bidden. Maar vader bleef
de rust zelve, hij zei: ‘Ik
weet echt niet waar mijn
zoons zijn.’ En dat kwam
zo overtuigend over, dat de
Duitsers hem uiteindelijk
geloofden. Vader wist dat
de soldaten gek op uien
waren en met een zak uien

Senioren koken samen
Geen uren in de keuken
staan, maar gewoon een
lekker gehaktballetje maken of een lekker vers
soepje? Dat kan zeker en
is eigenlijk helemaal niet
zo moeilijk. Geen culinaire hoogstandjes, maar
gewoon gemakkelijk en
lekker koken. Tijdens “Senioren koken samen” gaan
we, samen met een ervaren kok, aan de slag met
de basis van het koken.
Want wat is er nou gezelliger dan in de keuken bezig
te zijn met het maken van
bijvoorbeeld een heerlijke
salade met een simpel zelfgemaakte saladedressing.
En dat allemaal in een
handomdraai. Om er uiteraard zelf van te kunnen
genieten, maar wie weet
verras je binnenkort vrienden en/of familie wel met
een eenvoudig maar heerlijk zelfgemaakt gerecht.
Lekker eten hoeft namelijk
niet ingewikkeld of moeilijk te zijn om er zelf of met
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anderen van te kunnen genieten. Binnen deze basiscursus gaan we aan de slag
met onder anderen:
- de verschillende gemakkelijke bereidingen
van aardappelen
- lekkere, simpele
ovengerechtjes
- verse soep
Met als doel om na een
paar lessen al een eenvoudig maar heerlijk diner
te kunnen verzorgen om
samen met gasten van te
kunnen genieten. De cursus bestaat uit 6 donderdagochtenden
verdeeld
over het eerste half jaar
van 2019, beginnend op 14
februari 2019 en bedraagt
€ 99,00. Uiteraard krijg je
de recepten mee naar huis.
Opgeven:
Aan de bar van het Verenigingsgebouw en per mail:
svo@xs4all.nl
Voor nadere informatie
kun je contact opnemen
met Marianne Clemens:
06 55841201
Kijk ook eens op

zijn ze vertrokken. Wat
een opluchting na al die
angst. Later hoorden we,
dat vlak bij ons in de buurt
een moffenvriend –een
NSB’er- woonde die hen
heeft verraden! Die kreeg
na de oorlog zijn verdiende
loon en ging voor een tijd
de gevangenis in. Waarschijnlijk zijn mijn broers
door het verblijf in die ongezonde, rokerige ‘onder-

grondse’ omgeving vroeg
overleden. Mario kreeg tbc
en op zijn 34e leukemie.
Toon was 39 toen hij leukemie kreeg.”
Dit was een fragment uit
een interview van 2016 met
Trees Rengers-Huijbers
Liesbeth Arts-van Casteren
Werkgroep Woord en Beeld

SVO krijgt €10.000,van Oranje Fonds
SVO krijgt een bijdrage van € 10.000,- van het Oranje Fonds
voor het project “Samenkomen en samen koken”. Het project is een initiatief van het bestuur van SVO en omvat het
creëren van een ontmoetingsplek voor ouderen met daarin
een keuken om samen te koken en samen te eten.
De nieuwe ontmoetingsplek “Kookpunt Overasselt” en de
nieuwe activiteit, samen koken, biedt een mogelijkheid aan
de steeds groter wordende groep ouderen in onze dorpsgemeenschap, om actief bezig te zijn en draagt bij aan het
tegengaan van eenzaamheid.
Veel jongeren weten hun weg naar het verenigingsgebouw
te vinden. Met dit project hoopt de stichting dat ouderen
ook hun weg naar het gebouw vinden.
Er wordt hard gewerkt om de nieuwe ontmoetingsplek in
orde te maken, zodat de keuken geplaatst kan worden. De
stichting bedankt het Oranje Fonds, de provincie Gelderland en alle andere fondsen die dit project met hun bijdrage
steunen.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die
mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld,
aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Voor informatie over SVO:
www.verenigingsgebouw-overasselt.nl of neem contact op
met Joke Knoope 06-41151639
Voor informatie over het Oranje Fonds:
www.oranjefonds.nl of neem contact op
met Nerina Vilchez 030-2339348
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De Dorpskrant Overasselt is via
internet en email beschikbaar.
U kunt zich gratis abonneren.
Geef uw mailadres op bij:

info@overasselt.info
U krijgt de krant dan steeds
per email toegezonden. Bovendien is de krant in een kleine
oplage beschikbaar op de
bekende afhaalpunten in het
dorp. De Dorpskrant wordt
huis aan huis bezorgd.
Heeft u kopij voor de
Dorpskrant? Heel graag!
Mail uw verhaal naar:

redactie@overasselt.info
Aanlevervoorwaarden:
Tekst: W
 ord; .doc-bestand/
.docx-bestand
Foto’s: l os aanleveren,
.jpg, 300 dpi,
niet ingesloten
in Word-document
(max . 12 mb per mail)
De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen in te korten
of alleen digitaal te plaatsen.
Adverteren in de Dorpskrant
Overasselt?
Tegen aantrekkelijke tarieven
kunt u uw advertentie in de
Dorpskrant plaatsen. Die komt
dan zowel op de papieren versie
als op de digitale versie.
Voor tarieven informeert u via
redactie@overasselt.info.
Redactie:

Fons Gerrits (journalist)
Hinta Gravestein (journalist)
Lène Creemers
(journalist en penningmeester)
Wim Cousijn (eindredactie)

Vormgeving:
Beeldstaal - Stefan Theunissen
Druk:
Printservice Overasselt

De Overasseltse Kwis gaat voor HOUT
Op 15 december wordt
voor de vijfde keer de
Overasseltse Kwis gehouden: Een Houten jubileum!
In 2014 ontstond het idee
om in het dorp iets te organiseren waar iedereen aan
mee kon doen en dat de
mensen dichter bij elkaar
bracht. Nu vijf jaar later is
de Overasseltse Kwis niet
meer weg te denken uit
ons dorp.
Het houten jubileum is

een mijlpaal, die niet ongemerkt voorbij mag gaan.
De voorbereiding is dan
ook weer in volle gang om
er weer een bijzondere en
verrassende Kwis van te
maken! Deze editie bevat
natuurlijk weer nieuwe
vragen, nieuwe categorieën en een geheime opdracht die nog origineler
is dan andere jaren. De
categorie hout is nieuw dit
jaar. Deze is inmiddels al
op het bord op het dorpsplein en op Social Media

bekend gemaakt. De inschrijving is inmiddels
geopend, de eerste teams
zijn weer ingeschreven. De
verrassingspakketten voor
de eerste 10 teams zijn verdeeld, maar de strijd om
de eer nog niet. We gaan
er een onvergetelijk Houten jubileum van maken,
maar dat kan natuurlijk
niet zonder jullie, schrijf je
snel in!
Wij wensen jullie veel
Kwis-plezier en tot 15 december!

Uit de schatkamer van museum de Lage Hof
In het vorige nummer van de Dorpskrant lieten
we u een foto zien van een vrijwilliger, die een
ketting vasthield met daaraan een stuk hout
verbonden. Op de vraag wat dit vreemde voorwerp voor een functie had én welk gezegde
daarmee samenhangt, is bij de redactie géén
antwoord binnengekomen. We verklappen het
maar: het is een zwaar blok hout dat aan één
van de poten van een paard of rund werd gehangen, opdat het op z’n plek zou blijven staan.
Het beest kon er namelijk niet mee weglopen:
het was een blok aan het been.
Op de nieuwe foto ziet u een ronde bak, netjes
afgewerkt met een ijzeren rand. Ook hier weer
de vraag: wat stelt het voor en met welk Nederlands gezegde is het verbonden? Stuur uw oplossing naar redactie@overasselt.info.
Deze krant wordt vormgegeven door:

Deze krant wordt gedrukt door:

Copyright Dorpskrant Overasselt

Kijk ook eens op

www.overasselt.info!
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Advertorial

Het Buitencentrum in het centrum!

Begin van het jaar gebeurde er van alles aan de Hoogstraat 52 in Overasselt
in het oude pand van Van Wagenberg.
De ramen werden afgeplakt en timmermannen, elektriciens en schilders reden af en aan. Wat gebeurt daar toch en
wie gaat nu het pand betrekken, gonsde
er door het dorp. Menigeen tuurde met
een nieuwsgierige blik naar binnen.
Inmiddels hebben de meeste mensen
wel gezien dat er het kantoor is gevestigd van Het Buitencentrum groepsaccommodaties en Club Adventure
Jeugdvakanties.
Eigenaar Ronald Valenteijn lacht en zegt:
“We waren in februari aan het klussen in
het pand en hebben zo veel geïnteresseerde mensen over de vloer gehad. Heel
apart was de open sollicitatie voor de
klimwinkel. Ik moest echt drie keer lezen
en toen begreep ik het. De ludieke muur
bij de ingang is gemaakt in de vorm van
een klimwand als knipoog naar hetgeen
wij doen, en daardoor dacht iemand dat er
een klimwinkel zou komen”.
Sinds 1999 runt Ronald met een enthousiast team reisorganisatie Club Adventure
Jeugdvakanties. Trots vertelt hij: “Wij organiseren actieve vakanties voor kinderen
van 5 t/m 16 jaar die zonder ouders op
vakantie gaan. Jaarlijks wordt een nieuw
vakantieaanbod bekend gemaakt, waaruit
de jeugd kan kiezen. Denk aan ponyrijden,
survivallen in de bossen, wakeboarden en
nog veel meer. Deze jeugdvakanties kennen een all-in concept, waarbij wij alles
verzorgen van maaltijden, begeleiding,
activiteiten tot aan foto’s en dagboekver-
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halen voor de ouders toe. Zij kunnen zo
de beleving van hun kinderen op afstand
volgen”.
Het Buitencentrum organiseert ook actieve outdoor thema-kinderfeesten, zoals
Krijgers en veldheren, Real adventure,
Klim expeditie, Survival actie of Bushcraft.
En ze hebben groepsaccommodaties voor
een familieweekend met volop mogelijkheden om het uniek en bijzonder te maken.
Daarnaast zijn zij zich gaan specialiseren
in het organiseren van schoolkampen en
introducties voor het onderwijs.
In het begin huurden zij locaties en een
ervan was het voormalige Buitencentrum
St. Walrick. Deze locatie in de Hatertse
en Overasseltse vennen hebben zij 2006
overgenomen van Scouting Nederland
en daar bieden zij nog steeds logies en
maaltijden aan voor groepen. In de loop
van de jaren is het centrum – dat tegenwoordig Het Buitencentrum Overasselt
heet – flink geüpdatet naar de normen van
vandaag de dag. Zij beschikken op eigen
terrein over een ecologisch klimbos, een
boogschietbaan, klimmuur en gemoderniseerde slaapvoorzieningen.
In 2013 kwam er een centrum bij in Oldebroek op de Veluwe bij Zwolle. Ook hier
verzorgen zij verblijfsaccommodatie voor
groepen met daarbij een mooi aanbod
aan buiten activiteiten en kinderfeesten
voor de regio daar.
Het hoofdkantoor waar het management,
de administratie en het verkoopteam zat
was gevestigd in Het Buitencentrum Overasselt. Ronald zegt: “Er waren verschillende factoren, zoals privacy van onze

Kijk ook eens op
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gasten, het verdelen van de aandacht
over de locaties en ruimte gebrek, die tot
het besluit leidde dat een extern kantoor
zeer wenselijk was”.
Waarom dan een kantoor in Overasselt?
Het antwoord is eenvoudig. “Wij werken
veel samen met ondernemers uit Overasselt en directe omgeving”, vertelt Ronald.
“Zo levert Derks brood en zuivel, Van Wagenberg fruit, verzorgt Hermanussen de
barbecues en zorgt manege de Veerkracht
voor paardrijlessen tijdens de ponykampen. We zijn regelmatig te vinden op de
kaasboerderij en in het maisdoolhof. Om
deze lijnen kort te houden is het handig in
de buurt te blijven. Maar het belangrijkste
voor deze keuze is, dat wij een duurzaam
bedrijf zijn. De collega’s van kantoor komen allemaal uit de regio en zelfs uit het
dorp. Om het milieu te ontlasten vind ik dat
je ze niet te ver moet laten reizen naar hun
werk“.
Gemiddeld zijn er 6-7 mensen werkzaam
op het kantoor in Overasselt van het totale
team van ongeveer 40 mensen, dat dagelijks het verblijf van de gasten mogelijk
maakt.
Nieuwsgierig?
Kijk eens op onze websites!
Groepsaccommodatie, activiteiten
en kinderfeesten:
www.hetbuitencentrum.nl
Jeugdvakanties:
www.clubadventure.nl
Bellen kan ook naar 024-6221829
Kantoor: Hoogstraat 52,
6611 BZ Overasselt.

Wijkheldenmiddag met nieuwe Wijkhelden en Kidsclub Overasselt

Van opschoonactie tot
aan knutselen met afval.
Woensdag 3 oktober organiseerde Dar samen met
de kidsclub Overasselt
een
Wijkheldenmiddag
voor nieuwe Wijkhelden
rondom het Verenigingsgebouw, de omliggende
straten en het dorpsplein

in Overasselt. Wethouder
René Waas van de gemeente Heumen deed met de
kinderen mee en vertelde
over zwerfafval. Ook Joke
Knoope van het bestuur
van het Verenigingsgebouw stak de handen uit
de mouwen. De kinderen
ruimden eerst in de omge-

ving zwerfafval op. Ze vonden niet alleen snoeppapiertjes, blikjes en flesjes,
maar ook dingen zoals een
bord, een beker en opvulschuim. Na het opruimen
was het tijd voor een spel
dat kinderen meer leert
over afvalscheiding. Aan
het eind van de middag

Advertorial van uw bedrijf in Dorpskrant?
Velen gingen u al voor. Een advertorial is een commerciële
boodschap verpakt in een
leuk en informatief stukje,

mét foto. Er komt iemand van
de redactie met u praten. Die
stuurt u het stukje (met foto)
eerst toe. Als u akkoord gaat,

Rectificatie
In de vorige Dorpskrant gaven wij u een
verkeerd emailadres van de Stichting
Overasselt Promotions. Het juiste adres is:
info@overasseltpromotions.nl

Kijk ook eens op

wordt het geplaatst en krijgt
u een rekening toegezonden.
Een halve pagina kost € 95,-.
Als u een hele pagina wilt,
kan dat ook. Kosten: € 175,-.
U ondersteunt hiermee ook
de Dorpskrant Overasselt.
Deze wordt 6 keer per jaar
bij alle 1200 huishoudens in
en om Overasselt verspreid.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u mailen naar
redactie@overasselt.info.

www.overasselt.info!

stond knutselen met afval
op het programma. Mooie
knutselwerken van afval
waren het resultaat.
Meer info of aanmelden:
www.wijk-helden.nl
Marieke van Munster

Bezorger (M/V)
gezocht!
Bezorger (M/V) Dorpskrant
Overasselt gezocht! Een
van onze trouwe bezorgers verhuist binnenkort
Overasselt uit. Het gaat om
de wijk rond de Laagstraat.
We zoeken een nieuwe
bezorger. De Dorpskrant
komt 6 keer per jaar uit.
Help ons uit de brand en
stuur uw reactie naar:
redactie@overasselt.info.
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Deel 4: Werklandschap in wording...

																					

Wandel-indruk
Heerlijkheden Overasselt bestaat uit 3 wandelingen door de rijke
geschiedenis van Overasselt.
Het kerkpad, kruisbeeld
en Borrenbos komt u tegen
op de rode wandeling die
in totaal 11 km bedraagt en
start bij de Buurderij. Daar
kunt u ook de brochure
vinden. Over ons land
loopt een kerkpad. Oude
eiken omzomen een laantje dat nu verloren in het
landschap lijkt te liggen.
Sinds in 1835 de waterstaatskerk op Schoonenburg in gebruik genomen
is lopen de bewoners uit
Overasselt dit pad. Door
mijn oogharen zie ik ze
dichterbij komen.

Waar nu de sporthal staat
en de tennisbaan ligt spoeden de kerkgangers zich
tussen de rogge- en aardappelvelden richting kerk.
Door de week hoor je hier
een droge knal als er een
haas omgelegd wordt.
De karige maaltijd die
vooral uit gortepap, aardappelen en wat spekvet
bestaat wordt er mee versierd. Protsige boeren lopen vooraan op weg naar
de beste plaats. Klagende
vrouwen verhalen over het
verlies van weer een kind.
De zalvende troost van de
priester: ”Zalig is het kinderlot, vroeg gestorven
vroeg bij God”. Voor de arbeiders zijn de staanplaatsen onder het orgel. Ik
voel de regen die het suc-

ces van de oogst bepaalt.
Regenval die soms zo
overvloedig is dat de waterstand in de moerassen
stijgt tot een hoogte dat
er geen doorkomen meer
aan is. De kerk staat in de
bocht van de Rotsestraat.
Nu staat er een kruisbeeld.
Het is er klam vochtig en
benauwd.
Tuberculose
ligt als een sluipmoordenaar op de loer. Gehoest
wordt er volop, gezongen
alleen door een koor. Na
afloop van de dienst gaan
de kerkgangers snel naar
het café Borrenbos aan de
Schoonenburgseweg 33A,
dat tevens dienst doet als
gemeentehuis. Het is 1851.
Hier hangt zowaar de eerste brievenbus. Hier is het
centrum van ons dorp.

Burgemeester Mos is al een
beetje beschonken; dat
mag, hij hoort immers bij
de notabelen. Op de achtergrond bakkeleien parochianen over een splitsing
van de parochie. Nederasselt en Overasselt ieder
een eigen kerk. Die wens
gaat in 1891 in vervulling.
Met de opening van de Sint
Antonius Abt in Overasselt verdwijnt het centrum
van het dorp hier. Er komt
een grote boomgaard voor
in de plaats; vruchtbare
grond.
Wim Smids

Voortbestaan Dorpskrant Overasselt
Anderhalf jaar draaien we nu. En we hebben er plezier in. Vanuit het dorp ontvangen we ook regelmatig positieve
reacties. En dat stimuleert om dóór te gaan. Financieel komen we iedere uitgave weer nét rond. Heel blij zijn we met
onze spontane sponsoren. Het gebeurt na iedere uitgave weer dat we van enkele Overasseltenaren wat geld overgemaakt krijgen. We hopen dat dit dóór blijft gaan zodat het blad gratis kan blijven. Dus als u het kunt missen, maakt
u dan wat over naar NL57RABO 0141302615, tnv SOP/Dorpskrant.
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Kijk ook eens op
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...door DroneT

EHBO in buitengebied
Op 29 juli gebeurde er
een ongeluk in Vogelzang,
bij de oprit naar de dijk.
Een fietsster reed op deze
prachtige dag met haar
man richting dijk, en werd
in haar hals gestoken door
een wesp. Meteen daarop
kreeg ze een allergische
reactie op het wespengif.
Omdat dit soort reacties
heel snel verlopen, is het
zaak om onmiddellijk in
actie te komen.
Gelukkig hadden de bewoners van het huis waarvoor
het ongeluk plaatsvond allebei een EHBO-cursus gedaan. Toen ze naar buiten
kwamen, omdat ze gepraat
op straat hoorden, stond
de vrouw nog rechtop.
Heel snel daarna raakte ze
buiten bewustzijn.
Ze had wel een zogenaamde wespenallergie-pen bij
zich, maar die had ze in de
verwarring verkeerd gezet.
Madeleine en Joost zijn om
beurten de vrouw gaan reanimeren, waardoor ze in
leven bleef totdat de traumahelikopter er was.

112 was natuurlijk meteen
gebeld, maar in de paar
minuten dat het duurt
voordat er een ambulance
of een traumaheli is gearriveerd, kan een leven
gered worden. Madeleine
vertelt dat toen ze 112 aan
de lijn had, ze telefonische instructie kreeg over
hoe ze de reanimatie aan
moest pakken. Dat was
heel belangrijk, want in
een dergelijke panieksituatie kan het zijn dat je
geblokkeerd raakt en niet
meer weet hoe het moet.
Uit het bovenstaande
blijkt hoe belangrijk het
is, dat veel mensen een
EHBO-diploma hebben en
Kijk ook eens op

kunnen reanimeren, met
name in het dunbevolkte
buitengebied. Madeleine
en Joost hebben allebei in
verband met hun werk een
Bhv+reanimatie-diploma,
Bhv = bedrijfshulpverlener. Dat diploma is gericht
op ontruimen en levensreddend handelen, je leert
bijvoorbeeld ook kleine
brandjes te blussen. Het
mooie is, dat Overasselt
een heel actieve EHBOvereniging heeft, waar
particulieren een cursus
kunnen doen. Er worden
EHBO-cursussen en cursussen over het gebruik
van een AED (Automatische Externe Defibrillator)

www.overasselt.info!

gegeven. De deelnemers
aan de cursussen komen
uit de hele regio en de samenstelling van de groepen is heel gemengd: jong
en oud, man en vrouw etc.
Men komt zelfs uit Nijmegen, ondanks dat Nijmegen een eigen vereniging
heeft. Gelukkig is het incident in Vogelzang uiteindelijk goed afgelopen. De
mevrouw die gestoken is,
heeft heel veel geluk gehad
dat er iemand in de buurt
was die eerste hulp kon
verlenen, aldus P. Capiteijns van de EHBO-vereniging. Meer informatie op
www.ehbo-overasselt.nl.
Hinta Gravestein
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En nu jij !
jij

En nu ben
aan de beurt! Op deze pagina staan verhalen voor en door kinderen
uit Overasselt. Vind je het leuk om mee te doen of wil jij ook worden geïnterviewd,
stuur dan een mail naar de redactie: redactieoverasselt@gmail.com

Voorleeswedstrijd op de Zilverberg
Op vrijdag 12 oktober 2018
was de finale van de voorleeswedstrijd van basisschool de Zilverberg. Ik
las eerst voor in mijn eigen
klas, uit het boek “Sjakie en
de chocoladefabriek”, een

spannend boek wat ik van
mijn moeder heb gekregen.
Er waren zeven deelnemers
en de jury gaf mij de meeste
punten. Daarna mocht
ik samen met vier andere
kinderen voorlezen voor de

hele school. Toen iedereen
had voorgelezen ging de jury
overleggen. Het wachten
duurde wel lang. Eindelijk
kwam de jury binnen en ik
voelde de spanning stijgen,
dit was het moment! De jury
vertelde dat Almira, Evie
en Lise 5e, 4e en 3e waren
geworden. Dus toen was het
tussen Eva en mij. De jury
had een envelop bij zich
waarin de naam van de winnares stond. Ze maakte hem
open en er stond... Eva! Ik
vond het niet heel erg dat ik
niet had gewonnen want Eva
had heel goed voorgelezen.
Het was een hele leuke wedstrijd om aan mee te doen.
tekst: Isabel Verwaal
foto: Inge Daanen

interview

Het favoriete
boek van
Noa Janssen
Noa is 6 jaar en ze heeft
een broertje, Sil, van 4 jaar.
Ze is dol op buiten spelen,
film kijken en ze wordt
graag voorgelezen. Verder
vindt ze het heel leuk om te
kleuren, te dansen en ze zit
sinds kort op korfbal. Het
lievelingsboek van Noa is
“De gorgels” van Jochem
Myjer. Ze vindt het een
spannend boek en het is
lekker dik zodat er lang uit
kan worden voorgelezen.
Het boek gaat over Melle.
Melle heeft superogen en
daarmee ziet hij gorgels.
Gorgels beschermen kinderen tegen de brutelaars want
als die in de mond van de
kinderen ademen worden
de kinderen ziek. Elk kind
heeft een eigen gorgel.
Melle heeft Bobba. Melle
gaat samen met Bobba op
zoek naar de grijze gorgel
dat is de leider van alle
gorgels. Met alle gorgels
bedenken ze een plan om
de Groenlandse brutelaars
uit te schakelen.
tekst: Isabel Verwaal
foto: Marlieke Janssen
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Kijk ook eens op
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‘Samen aan tafel’, maaltijdenproject voor 50-plussers!
Iedere vrijdag komen in
het Verenigingsgebouw
in Overasselt rond de 30
gasten om een 3-gangen
maaltijd te nuttigen.
De tafels worden mooi
gedekt. Er is altijd soep
van de dag en er kan
een keuze gemaakt worden uit 3 verschillende
menu’s. Dit alles wordt
uitgeserveerd door een
aantal
vrijwilligsters,
die de gemaakte maaltijdkeuze naar behoefte
opscheppen.
Hoe is ‘Samen aan tafel’
ontstaan? Priester Aloys
van Velthoven nodigde
op zijn pastorie mensen
uit voor zijn ‘vastenmaaltijden’. An den Brok en
Anneke Peters, beiden inmiddels overleden, opperden: “Dit moesten we elke
week doen!”. Samen eten
en elkaar ontmoeten vonden meerdere aanwezigen
een goed idee. Hens Moonen, Mieke Bolten, Tonny
Janssen, Thea Dinnissen
en Leny Graat kwamen

bij elkaar en hebben dit
idee uitgewerkt. Er werd
besloten elke week voor
50-plussers een maaltijd
te gaan serveren. Mensen
de mogelijkheid te bieden
om gezellig met iemand
te praten, contacten op te
doen en ervaringen uit te
wisselen. Niet in de pastorie, want dat zou voor
sommige mensen een te
hoge drempel kunnen zijn,
maar in een ruimte in het
Verenigingsgebouw.
Bij
Malderburch zouden ze de
maaltijden laten bereiden.
Er werden tafelkleden en
servetten genaaid, borden
en bestek 2de-hands aangeschaft en warmhoudbakken geleend van het Verenigingsgebouw. Men kon
van start!
Donderdag 3 februari 2011
was de eerste ‘Samen aan
tafel’ met gelijk al 17 gasten. De maaltijd werd geopend door de kok van
Malderburch samen met
Aloys van Velthoven.
Het eerste jaar was het
kleine zaaltje groot ge-

Kijk ook eens op

noeg. De bridgeclub op
donderdagmiddag
had
echter last van al het gerammel van borden en
bestek. Daarom werd er
verhuisd naar de vrijdag
en gelijk naar een grotere
ruimte, want er kwamen
steeds meer gasten. Een
keer per jaar wordt een
barbecue georganiseerd en
met Kerst is er een sfeervolle kerstmaaltijd. Na zes
jaar veranderde de keuken
in Malderburch en nu levert catering Hofmans in
Malden de maaltijden.
Al jaren is op vrijdag vanaf 12.00 uur inloop en om
12.30 uur wordt gestart
met de maaltijd. Het is een
heerlijk geroezemoes aan
tafel met al die pratende
mensen. Na de maaltijd
kunnen ze voor de week
erop een menulijst invullen. Deze menulijst ligt
ook bij de huisarts en is
verkrijgbaar bij Loes Bloo,
Kon. Julianastraat 1, tel:
6222884. Met dieetwensen
kan rekening gehouden
worden en er kan voor ei-

www.overasselt.info!

gen rekening een drankje
geserveerd worden. De
kosten voor de maaltijd
zijn € 8,50. Er is geen enkel
lidmaatschap vereist en
men bepaalt zelf wanneer
men komt. Iedereen is
welkom om aan te sluiten!
Voor familie die hun vader, moeder, oom of tante
willen verrassen zijn er
cadeaubonnen à € 8,50 te
koop voor een maaltijd. Te
verkrijgen bij Thea Dinnissen, Boterbosstraat 14, tel:
6221672.
‘Samen aan Tafel’ is op zoek
naar nieuwe vrijwilligers.
Is dit iets voor u om eens af
en toe mee te helpen met
dekken of uitserveren? Op
basis van beschikbaarheid
wordt een rooster gemaakt
en mocht u onverwachts
toch niet kunnen dan is
onderling ruilen mogelijk.
Info en aanmelden:
Loes Bloo, tel. 6222884.
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Dorpsdichter

Marjolein Pieks

Herfsttij
In zijgend blad spiegelend
zonlicht dieper dan grond
de laatste klim
van droge nerven
een zomers sterven
in ochtendstond
Een nieuw klimaat
voorspelt onze heling
van zijgend blad dat
drassig plakt gelijk
onze diepste verveling
Hoogwater op de dijken
ontbossing vertelt zich
door
de laatste klim van droge
lijken schudt aan het
water
ontwaken sijpelt door

Stuur uw mooiste
Overasseltse
kerstfoto in
De decemberuitgave van de
Dorpskrant Overasselt valt
tussen Kerst en Nieuwjaar
op de mat. We zijn op zoek
naar mooie kerstfoto’s van
ons dorp. Bijvoorbeeld met
sneeuw er op. De mooiste
willen we plaatsen. Zend uw
oude of nieuwe foto’s naar
redactie@overasselt.info.
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Sporten voor 50+ in Overasselt
Actief blijven, is heel belangrijk bij het ouder worden. Volgens onderzoek
van de Gezondheidsraad
zouden
volwassenen
minstens tweeënhalf uur
per week moeten bewegen, vooral gericht op
spier- en botversterkende
activiteiten.
Ouderen die regelmatig
bewegen, kunnen langer
mee blijven doen aan allerlei
maatschappelijke
activiteiten. Hij of zij voelt
zich ook prettiger en blijft
ook langer zelfstandig. Iemand die fit is, kan beter
voor zichzelf blijven zorgen. Centraal in al onze
lessen voor senioren (vanaf 50+) staan oefeningen
gericht op conditie, kracht
en lenigheid. Iedere les is
anders en onze enthousiaste en geschoolde docenten stemmen de lessen
af op de deelnemers met
variatie in sport, spel en
gymnastiek, zodat eenieder op zijn of haar eigen
tempo mee kan doen.
Bovenal staat de gezelligheid voorop in de lessen en
is het voor de deelnemers
vaak een sociaal gebeuren.
Onze lessen worden gegeven in het Verenigingsgebouw van Overasselt of
in de sporthal op de Passelegt. Als je lekker buiten
wilt bewegen, dat kan ook.
We bieden lessen Sportief
Wandelen, Nordic Walking, Running en BootKijk ook eens op

In Overasselt worden de volgende lessen gegeven:
Maandag 13:30-14:30 Verenigingsgebouw, functioneel trainen
19:00-20:00 Sporthal Passelegt, Sport en Spel
Dinsdag 11:00-12:00 Verenigingsgebouw, functioneel trainen
Woensdag 19:00-20:00 Sporthal Passelegt, Sport en Spel
Donderdag 09:30-10:30 Sporthal Passelegt, Sport en spel,
rustige groep
camp aan op verschillende
plaatsen in onze en naburige gemeentes. Bekijk het
aanbod op onze website
www.oldsocks.nl.
Kom eens kennismaken
en lekker meedoen. In
alle groepen is ruimte
voor nieuwe deelnemers.
De eerste twee lessen zijn

www.overasselt.info!

gratis. Onze beweegcoach
senioren helpt mensen
een geschikt sport- en beweegaanbod te vinden en
zorgt dat mensen op verantwoorde wijze kunnen
sporten. Heeft u vragen,
bel dan de beweegcoach
senioren van de Old Socks:
0613260571.

Vol vertrouwen zelfredzaam in onze leefomgeving
Heeft u het al gemerkt
dat onze gemeente met
minder regels werkt?
En vertrouwt u de overheid al meer? Dat zou
wel moeten. Want wat is
het geval? De gemeente
Heumen maakt deel uit
van een pilot-project
van de rijksoverheid om
met minder regels tot
meer zelfredzaamheid
én meer vertrouwen in
de overheid te komen.
Speerpunt in onze gemeente is de omgang
met de leefomgeving. Er
zit een nieuwe Wet op de
Leefomgeving aan te komen.
Wat is de essentie van
deze nieuwe wet? Kortweg
biedt het meer ruimte voor
particuliere ideeën. Dan
gelden meer ‘algemene regels’, in plaats van gedetailleerde vergunningen.
Het doel staat voorop en
niet het middel om er te
komen, oftewel: het doel
heiligt de middelen. De
houding bij het beoordelen van bouwplannen is ‘ja
mits’ in plaats van ‘nee tenzij’; meer ruimte voor burgers en bedrijven om met
eigen ideeën te komen.
Bedrijven hoeven bijvoor-

beeld minder onderzoek te
doen om een omgevingsvergunning te krijgen voor
een bouwplan (bijvoorbeeld bodemonderzoek).
Én: door de Omgevingswet
zijn onderzoeksgegevens
straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om
ze opnieuw te gebruiken.
Sommige
onderzoeken
zijn helemaal niet meer
nodig. Dit betekent minder kosten.
Vooruitlopend op deze
nieuwe wetgeving heeft
onze gemeente van de
rijksoverheid al toestemming gekregen om te experimenteren met de belangrijkste
wijzigingen
in de nieuwe wet. Een
aantal
bouwprojecten
kreeg hierdoor al te maken met de nieuwe regels:
een bouwvergunning op
een bijzondere historische locatie in Overasselt
kon zonder voorafgaand

archeologisch onderzoek
verleend worden, omdat
bij de bouw van de woning
70 jaar geleden al eens was
geconcludeerd dat daar
niets bijzonders te vinden
was. En voor de vervanging
van een beeldbepalende
boerenschuur door een
tweetal sociale huurwoningen heeft de Gemeenteraad nog wat uitstel weten te bedingen, maar als
de nieuwe Omgevingswet
een feit is, wordt zo’n geval
niets meer dan een hamerstuk!
Het derde voorbeeld is
een project in het buitengebied. Dat lijkt wél bijna
rond met behulp van de
nieuwe aanpak. De varkenshouder kreeg groen
licht voor de bouw van een
loods, maar paste heel zelfredzaam en vol vertrouwen zijn plannen aan met
een diepere mestkelder
en een pijpleiding onder

de provinciale weg door.
Dat was geheel buiten de
buurt gerekend, die ook
zelfredzaam wilde zijn. Zij
waren niet geïnformeerd
over deze nieuwe aanpak.
En dus moest de gemeente
nog snel aan de slag om ‘de
middelen het doel te doen
heiligen’.
Volgens de woordvoerder
van de gemeente hebben
B&W en de ambtelijke organisatie er alle vertrouwen in dat vergunningverlening in dit geval snel
gerepareerd gaat worden.
Dat biedt ons burgers en
bedrijven straks ook kansen om gewoon onze gang
te gaan. Achteraf krijgen
we er toch gewoon vergunning voor. Dat geeft vertrouwen! Dat maakt ons
zelfredzaam!

Sint Nicolaas in Overasselt
Zaterdag 17 November zet de Sint
weer voet aan wal in Nederland. Hij
vaart met zijn Pieten vervolgens door
naar Overasselt waar hij op de Maas
bij de tempel aankomt op 18 November.
Tijdstip, afhankelijk van de wind en
stroming in de Maas, zal rond 15.00
uur zijn. Van de tempel gaat de Sint
met paard en zijn Pieten begeleid door

muziek naar het verenigingsgebouw.
De Sint wordt hier welkom geheten
door de burgemeester van de gemeente Heumen. De kinderen worden
een uur vermaakt door Sint en Pieten
en hebben de gelegenheid om bij de
Sint te komen.
Op 5 december komt de Sint op Basisschool de Zilverberg.

Kijk ook eens op

www.overasselt.info!

Voor huisbezoeken kunt u contact
opnemen met Piet Marechal.
Email:
sinterklaas.overasselt@gmail.com
Tel. 06 22790100
De kosten voor een huisbezoek
van Sint en Pieten is € 35,(Dit geldt voor een gemiddeld
bezoek voor 4-6 kinderen,
ongeveer 20 minuten).
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