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COLOFON
De Dorpskrant Overasselt is via 

internet en email gratis beschikbaar. 
Geef uw mailadres op bij:
info@overasselt.info

Heeft u kopij voor de dorpskrant? 
Heel graag! Mail uw verhaal naar:

redactie@overasselt.info

Redactie: Fons Gerrits, Hinta Gravestein, Lène Creemers, 
Judith van Beukering, Alex Kops en Wim Cousijn.
Vormgeving: Max de Visser
Druk: Printservice Overasselt

Jouw mooiste foto op de voorkant 
van het kerstnummer?

Even voorstellen: 
de dorpsverbinder

Het laatste nummer van de Dorpskrant Overasselt valt tussen Kerst en Nieuw-
jaar bij iedereen weer gratis op de mat. Zoals voor elk nummer geldt, zoeken 
wij ook voor dat kerstnummer een mooie stemmige voorplaat. Stuurt u een 
foto in? Het moet natuurlijk wel wat met ons mooie dorp te maken hebben! 
Inzenden (met zo veel mogelijk pixels) naar redactie@overasselt.info.

Heb jij het geel al gezien?
 Ben je mij toe-
vallig tegengekomen met 
het herkenbare gele jas-
je? Ik ben Zaphira van 
Leeuwen, dorpsverbinder 
voor de dorpen Heumen, 
Nederasselt en Overas-
selt. Geregeld krijg ik de 
vraag wat ik precies doe.
 Ik heb drie ta-
ken: stimuleren van ont-
moeting, verbinden van 
inwoners met activitei-
ten en voorzieningen en 
helpen bij het opzetten 
van nieuwe initiatieven. 
Met name nieuwe ini-
tiatieven in de straat of 
wijk zorgen voor meer 
contact met de buren. 
Ik merk dat er veel be-
hoefte is aan contact. 

Ideeën lopen uiteen, van 
een signaal over een on-
veilige verkeerssituatie 
vlakbij een speeltuin tot 
meedenken over het wel-
kom heten van nieuwe 
bewoners in de straat. 
Ook zijn er veel ideeën 
om zelf invulling te geven 
aan het groen in de buurt.

Wat kun je verwachten?
 Je kunt me altijd 
vragen om mee te den-
ken over een idee voor 
je straat, buurt of dorp. 
De ervaring leert dat we 
de neiging hebben grote 
plannen te maken, ter-
wijl het handiger en meer 
haalbaar is om te star-
ten met iets kleins.  Eerst 
zorgen dat je elkaar kent

door bijvoorbeeld samen 
een ontmoetingsactiviteit 
te organiseren. Vervol-
gens ontstaat er vanzelf 
een beter contact met je 
buren en is de drempel 
om iets te vragen lager. Ik 
ken daarnaast de regels 
van subsidies voor een 
vonkje of initiatief en kan 
je daarbij ondersteunen.
 Ik ontmoet inwo-
ners die op zoek zijn naar 
mogelijkheden om de so-
ciale samenhang in het 
dorp te behouden. Maar 
ook mensen die van bete-
kenis willen zijn, zichzelf 
nuttig maken. Thema’s 
als eenzaamheid, demen-
tie, laaggeletterdheid, ar-
moede en mantelzorg 
is waar ik alert op ben.

Heb jij iets met deze thema’s 
en wil je hierover van ge-
dachten wisselen, neem dan 
gerust contact met mij op.

Contact

dorpsverbinders@heumen.nl

06-50074597

Dorpsverbinders Heumen

heumen.nl/dorpsverbinders 

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 kunt u informeren. 

Aanlevervoorwaarden:
Tekst: Word/.docx- bestand
Foto’s: jpg, max 300 dpi
Gelieve een eventuele foto apart 
van de tekst te mailen.
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75 jaar vrijheid: 
even terugkijken

dorpsverbinders@heumen.nl

06-50074597

Dorpsverbinders Heumen

heumen.nl/dorpsverbinders 

Foto’s: Bart Nijs

Zondag 15 september was de officiële       
herdenkingsdag van Market Garden 75 jaar. 
Deze startte met een mooie uitvoering van 
The Mass for the Oppressed door het St. 
Caeciliakoor en projectzangers. De kerk zat 
helemaal vol (en dat gebeurt niet al te vaak).

Zondag 15 september. Aansluitend op de mis liep 
een grote stoet naar het Bevrijdingsmonument. Daar 
volgden toespraken, the last post en kransleggingen.

15 september. Er werd ook nog geven-
deld bij het monument, er was prachtige 
muziek en een bord werd onthuld met 
namen van onze oorlogsslachtoffers.

15 september: tentoonstelling over Market Gar-
den in de Buurderij. De openingshandeling werd 
verricht door de zoon van de allereerste para-
chutist die hier op 17 september 1944 land-
de. Hij maakte de lijnen los van een parachute.

18 september: 75 historische legervoertui-
gen stopten midden in ons dorp. Er waren 
militaire reenactors en toneelspelers die de 
Limburgse vluchtelingen verbeeldden met 
wie men hier in 1944 te maken kreeg. Met 
hun schamele bezittingen en kleding zagen 
ze er echt uit als de vluchtelingen van toen!
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HELP
Wim Klabbers’ beeld bladdert!

Vrijwilligers én sponsoren gezocht voor beeld Wim Klabbers

 Er staat een beeld 
van Wim Klabbers aan het 
dorpsplein in Overasselt. 
Het heet “Conversatie” en 
is een geschenk van zijn we-
duwe aan de bevolking van 
Overasselt. Twee jaar gele-
den is het na een opknap-
beurt door de familie van de 
in Overasselt geboren kun-
stenaar bij het Verenigings-
gebouw geplaatst. Het stelt 3 
mensen voor die elkaar ont-
moeten en in gesprek zijn: 
hoe mooi past dat op die plek!
 Echter: het beeld is 
aan het afbladderen. En dat 
is écht jammer. De oorzaak 
hiervan is dat de coating die 
er twee jaar geleden op is 
aangebracht loslaat van de 
ondergrond: die ondergrond 
had Wim Klabbers waar-
schijnlijk met bijenwas be-
handeld. Bij het schoonma-
ken en opnieuw coaten van 
het beeld is men zich daar-
van niet bewust geweest.
 

 Het bestuur van het 
Verenigingsgebouw speelt 
nu de rol van eigenaar en wil 
dit geschenk aan alle Over-
asseltenaren er weer netjes 
bij zetten. Een deskundig 

dorpsgenoot heeft al on-
derzocht wat er moet ge-
beuren en wat dat dan gaat 
kosten. Daar is het bestuur 
flink van geschrokken. Dat 
geld is nu niet beschikbaar.

Besloten is om het beeld in 
eigen beheer op te knappen. 
Dat wil zeggen: met vrijwil-
ligers uit het dorp. Gehoopt 
wordt dat er mensen zijn die 
graag de handen uit de mou-
wen willen steken voor het her-
stel en behoud van het beeld.
 Wat moet gebeuren 
is dat het beeld ter plekke met 
verfafbijtmiddel van zijn laatst 
aangebrachte coating wordt 
ontdaan. En daarna moet de 
laag bijenwas er handmatig af-
geschuurd worden, zodat ten-
slotte er rechtstreeks op het 
schoongemaakte metaal nieuwe 
coatings kunnen worden aan-
gebracht. Er is deskundig advies 
aanwezig en vanuit het Vereni-
gingsgebouw wordt gezorgd 
voor een hapje en een sapje.
 Ook voor de finan-
ciering van de materialen 
wordt gezocht naar sponso-
ren. Sponsoren en vrijwil-
ligers kunnen zich melden 
bij  redactie@overasselt.info.Advertentie

Iedere woensdag tussen 
17:00-20:00
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Geld voor de dorpskrant

LEVEN VAN DE STRAAT
 De Oude Kleefsebaan ligt 
zo’n honderd meter achter ons 
huis, het is een van de drie wegen 
die ons dorp parallel aan de Maas 
doorsnijdt. Ooit een karrenspoor 
dat het Duitse Kleve met Gra-
ve verbond, nu een rustige weg 
langs de dorpsrand, langs de mo-
len, langs een waterpartij en niet 
ver van de dijk, met mooie bun-
galows en een enkele boerderij.
Toch valt er aan deze weg in stilte 
heel wat te beleven. Een krukje 
met een mand vol kweeperen met 
op een stuk karton: ‘GRATIS’. Bij 
een volgend huis herhaalt zich dit, 
maar nu gaat het om pompoenen 
of courgettes. Zonder enige tekst 
ergens een kistje pruimen, soms 
zelfs met plastic zakjes erbij. Ooit 
trof ik zo een partij dikke snoei-
hout stammetjes: ‘GRATIS MEE-

 Afgelopen weken heb-
ben 25 vrijwilligers (wij noemen 
ze “Vriendenwervers”) bijna alle 
adressen in en om Overasselt be-
zocht. Dat was onze campagne 
om u te verleiden via een jaar-
lijkse automatische incasso een 
stevige financiële basis te leggen 
onder deze Dorpskrant. Het ziet 
er naar uit dat deze actie gaat 
slagen. In het volgend nummer 
zullen we u laten weten in hoe-
verre het gelukt is en wat dat gaat 
betekenen voor de dorpskrant. 

Oude Kleefsebaan. Zo bezocht 
ik ook het pluimvee-adres: ‘Heb-
ben jullie de kippetjes wegge-
daan?’ ‘Welnee, maar iemand 
nam behalve eitjes ook het geld 
uit het potje mee. Dus...........’ 
Triest, de opzet was zo mooi. 
Maar........, sindsdien word ik 
gebeld als er weer eitjes zijn.
 In oktober kan ik er naar 
hartenlust stoofperen rapen, en 
zo ook de noten van de bomen 
langs ons huis. Ja je kunt hier let-
terlijk, meest in alle stilte, leven 
van de straat. En zit je met een 
oud metalen apparaat, maakt niet 
uit wat en wil je ervan af? Zet het 
op de hoek van de straat aan de 
Oude Kleefsebaan. Na een of twee 
weken is het weg. Een handelaar 
in oude metalen haalt het op. Ja 
ja, het is best uit te houden hier.

NEMEN’. Ik stook hout, dus..........
 Maar niet alles is voor 
niks; logisch toch? Vlak bij de mo-
len runt een enthousiasteling een 
flinke tuin. Met een goede oogst 
betekent dat: 3 kg. aardappelen                                              
€ 2,40, flinke krop sla € 0,40, mooi 
toch! Alles op een krukje langs de 
weg en zelfbediening in alle stilte. 
Op een zeker adres houdt iemand 
een achttal kippen. Teveel eitjes 
voor één huishouden. Tafeltje 
langs de weg; doosjes met eitjes, 
prijsje erop, potje met wisselgeld 
ernaast. Zeker tijdens de in kip-
penland losgebarsten fipronylcri-
sis vonden ze grif hun weg. Maar 
dan plots staat de eierverkoop 
stil... Er ging iets mis. Helaas!!!!
Eens per jaar ga ik met een col-
lectebus voor de actie van de ge-
zamenlijke goede doelen langs de 

- Frank van Den Dool

 Blij zijn we in ieder geval 
met de vele positieve reacties van 
uw kant: veel mensen blijken de 
krant te s-p-e-l-l-e-n. We krijgen 
veel waardering en dat geeft ons de 
motivatie om dóór te gaan en het 
blad nog beter te maken. Ook zie 
je dat veel (vooral) jonge mensen 
het blad alleen digitaal lezen. Als 
ze dan toch nog financiële steun 
geven vinden we dat fantastisch.
 We zouden graag zien dat 
de Dorpskrant Overasselt  steeds 
meer een krant wordt vóór en 

dóór het dorp. Een plek waar je 
je mening over een brandende 
kwestie kwijt kunt, of een goed 
idee. Overasseltse wetenswaar-
digheden, Overasseltse serieuze 
en minder serieuze zaken, dus 
ook Overasseltse humor. We da-
gen u hierbij uit om ons kopij 
te sturen, kort en krachtig, over 
Overasselts Lief en Leed, Over-
asselts nieuws. Zodat dit blad 
meer en meer úw blad wordt.
We wensen u veel leesplezier.

- De Redactie
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 Het schuttersgilde 
van Overasselt heeft deze 
zomer hard gewerkt om een 
heuse schietbaan te realise-
ren. Nu de avonden langer 
worden gaan de schutters 
van Sint-Antonius Abt twee-
wekelijks hun schietkwali-
teiten met elkaar meten op 

 de schietbaan in café de Zon.  
Er wordt zittend en opgelegd 
geschoten met een windbuks 
over een afstand van 10 me-
ter. Een schietbeurt omvat 
5 kogels van 4,5 mm die op 
een schietkaart worden af-
gevuurd. Vanaf begin okto-
ber hebben de voortrekkers

parochie een prominente 
rol bij het afscheid van pas-
toor Aloys en natuurlijk bij 
de herdenking van Market 
Garden. Bij de gildefeesten 
in Niftrik van 28 septem-
ber tot 2 oktober kon het 
gilde uit Overasselt uiter-
aard ook niet ontbreken. 

van de schietcom-
petitie zich gewor-
pen op het nauw-
gezet afstellen van 
de korrel. Aan de 
nauwkeurigheid 
van de geweren 
zal het tijdens de 
competitie in ieder 
geval niet liggen. 
Het gilde heeft 
trouwens al vele 
succesvolle en ge-
zellige evenemen-
ten mee mogen 
maken deze na-
zomer. Zo speelde 
de gildes van de

Heb je ook zin om je aan te 
sluiten bij deze gezellige club 
met een rijke traditie? Kom 
eens langs bij het schieten 
of neem contact op met Ja-
queline Remmers, er is voor 
alle leeftijden iets te beleven.

 Na een jaar in de Hoogstraat 
is het nu tijd voor Theo Pe-
ters om de winkel te verhui-
zen naar de Sleeburgsestraat 
3B in Overasselt. Daar wacht 
een nieuw betimmerde en 
fris opgeschilderde ruimte 
op de unieke collectie meu-
belen en cadeau-artikelen. 
Omdat de werkplaats en 
zagerij zich naast het win-
kelpand bevinden, kan hij 
daar veel meer laten zien. 
Theo Peters doet al sinds 
1972 van alles met hout; van 
het omzagen van de boom

tot en met de fabricage van 
het eindproduct. In de werk-
plaats naast de winkel in de 
Sleeburgsestraat kan hij het 
hele productieproces uitvoe-
ren. Hij laat zich inspireren 
door de vormen en afme-
tingen van de boomstam-
men, zaagt ze klein en gaat 
aan de gang voor meubels, 
schilderijlijsten, lampen, 
werkbladen, kandelaars, 
spiegels, schalen, zuilen, vo-
gelhuisjes etc. Hij maakt ook 
unieke meubelen op maat 
naar het idee van de klant.

Zo zijn er diverse winkels 
in de regio met toonban-
ken van de hand van Theo 
Peters. Naast de gebruikelij-
ke soorten als eiken, essen, 
kastanje, noten en beuken, 
gebruikt hij ook graag meer 
exotische houtsoorten als 
olijf en acacia. Van onder an-
deren die laatste twee maakt 
hij tafeltjes en snijplanken 
van de dwarsdoorsneden 
van de stam: dat geeft een 
prachtig resultaat, waarin 
de jaarringen van de boom 
voor een mooi effect zorgen. 

 Ook speelgoed behoort tot 
het assortiment; autootjes 
en poppenwagentjes, alles 
wel veilig in het gebruik na-
tuurlijk! De meubelen en 
andere artikelen kenmer-
ken zich door de stoerheid 
van het materiaal, gecom-
bineerd met een fijne, glad-
de afwerking van bijvoor-
beeld tafeloppervlakken. 
De meubelen worden niet 
afgewerkt met was of olie. 
Dat is altijd een definitie-
ve afwerkingslaag, en Theo 
wil de klant vrij laten in 
de keuze voor een bepaal-
de manier van afwerking.

Theo’s Woodwork gaat naar een nieuwe winkel

Startschot voor schietcompetitie

theoswoodwork.wixsite.com/theoswoodwork

theo’s woodwork

theo_s_woodwork

De winkel is elke zaterdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur en verder op afspraak: 

06 15563817 / 06 41721702

OPEN DAG: 
zaterdag 23 november 
tussen 10:00 en 16:00 uur

Hout moet, 
Houd moed!

Op de foto: Geke de Wildt

Op de foto: Grad Arts

- FG

Advertorial
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Wie heeft er nog ruimte in zijn schuur?

Boerendemonstraties: Ook Overasseltse boeren hebben zich in Den Haag laten “horen en zien”

Op vrijdagmiddag 29 no-
vember zal in het agra-
risch museum De Lage 
Hof te Overasselt een le-
zing gehouden worden 
over de geschiedenis van 
het boerenbedrijf rondom 
Nijmegen: Ooij, Groes-
beek, Overasselt, Wij-
chen, Lent. Vertellers zijn 
Wim Ebben en René van 
Hoften. Aan de hand van 

Filmcafé Overasselt voor-
ziet inmiddels in een dui-
delijke behoefte in ons 
dorp. De vrijwilligers van 
deze club willen kwaliteit 
blijven bieden, zowel met 
het filmaanbod als met 
het comfort. Goede stoe-
len voor het Overasselts 
publiek vinden ze héél be-
langrijk. Dus die zijn ook 

een unieke fotocollectie 
uit de Ooij en met foto-
materiaal uit andere dor-
pen uit het land van Maas 
en Waal en het Rijk van 
Nijmegen maken Wim 
en René een historische 
reis langs de boerderijen 
in de buurt. Aan bod ko-
men: akkerbouw, veeteelt, 
kersenpluk, warmoezerij, 
paardenfok en varkens-

slachterij. Zij gaan in op 
de verschillen tussen heer-
boeren en keuterboeren, ze 
laten diverse typen boerde-
rijen zien en staan stil bij de 
introductie van de tractor. 
Hoe moeilijk het boeren 
vaak was met dramatische 
overstromingen en aller-
hande dierziektes als de 
veepest wordt niet vergeten. 
En ook: windmolens, melk-
fabrieken en veemarkten, 
in stad en streek. Hoe vele 
oude boerderijen uiteinde-
lijk zijn verdwenen vanwege 

stadsuitbreiding vormt 
een bewogen afsluiter 
van deze mooie en in-
teractieve lezing. De le-
zing is mede tot stand 
gekomen met hulp van 
Sjef Klabbers en Aloys 
Arts. Toegang is gratis 
en aanmelden is niet no-
dig. Inloop vanaf 13.30 
uur. De lezing duurt van 
14.00 – 16.00 uur in-
clusief pauze. Agrarisch 
museum De Lage Hof 
vindt u aan de Kasteel-
sestraat 5 te Overasselt. 

www.buurderijdelagehof.nl

aangeschaft door het Ver-
enigingsgebouw. Maar in 
dat gebouw is er echt geen 
ruimte meer om die stoe-
len op te slaan: alles zit 
bomvol. Daarom zijn er 
bij van Raay twee aanhan-
gers gebouwd waar de 100 
stoelen in passen. Wan-
neer er film is, komen die 
twee aanhangers en laden 

de vrijwilligers ze bijtijds 
uit zodat de stoelen tijdens 
de film “op temperatuur” 
zijn. Maar die aanhan-
gers moeten vooral in de 
koudere seizoenen- tóch 
ergens gestald worden. Er 
wordt dus ruimte gezocht 
voor twee aanhangwagens 
van elk 2,5 meter hoog, 2 
meter breed en 6 meter 

lang. Heeft u nog ruim-
te beschikbaar? Meldt 
u zich dan bij de voor-
zitter van het filmcafé, 
Piet Geelen, telefoon-
nummer 024-6222456. 
U bewijst uw dorp 
daarmee een dienst!

De Geschiedenis van het 
Boerenbedrijf rondom Nijmegen
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vertelt kunsthistoricus dr. Leo 
Ewals over het leven en werk 
van de kunstenaar. Een kaartje 
kost € 2,50 voor bibliotheekle-
den en studenten en € 4,- voor 
overige bezoekers. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar in de bibliotheek of 
via www.obgz.nl/uni-malden.

Het Maris-beeldje op bijgaande 
foto is onlangs “ontdekt” en zit 
in een wand van een oude cham-
pignon cel aan de Valkstraat.

Hoorcollege over de beeldhouwer 
Jac Maris in Bibliotheek Malden

 Beeldhouwer Jac Maris 
(1900 – 1996) was een veelzijdig 
kunstenaar. Hij tekende, schil-
derde en boetseerde, hij hakte in 
steen en werkte met epoxyhars.  
Hij vond inspiratie in de geschie-
denis, religie en actualiteit.  Als 
oud-verzetsman kreeg hij na de 
oorlog vele opdrachten voor oor-
logsmonumenten. Veel van zijn 
werken zijn te zien in zijn oude 
atelier in Heumen, nu ingericht 
als museum. In het hoorcollege 
met powerpoint op dinsdag 19 
november van 20.00 tot 21.30 
uur in de Bibliotheek Malden 

seerd en zindelijk. Verder zijn ze bij ver-
trek twee keer gevaccineerd, hebben een 
chip, een Mundikat-stamboek en een Eu-
ropees dierenpaspoort, worden preven-
tief ontwormd en ontvlooid en krijgen 

 In het mooie, statige 
huis aan de Hoogstraat is op-
nieuw beschuit met muisjes ge-
serveerd, want op 30 augustus is 
Romy vd Desert Prins geboren!
 Toen ik op bezoek ging 
om Romy, een poesje in schild-
padkleur, te bewonderen, lag 
moeder Blue Candy trots te spin-
nen. Romy lag verzaligd te drin-
ken. Naast haar moeder heeft zij 
pleegmoeders, ze kan bij wijze 
van spreken liggen waar ze wil en 
bij wie ze wil. Het is een heerlijk 
levendige kitten en ze begint haar 
wereldje te verkennen, de krab-
palen moeten er aan geloven... 
 De kittens mogen ver-
huizen als ze tussen de 12-14 
weken oud zijn, na een goede 
opvoeding door hun moeder 
en tantes. Ze zijn dan gesociali-

Spanje, en Zwitserland. De kat-
ten hebben grote verblijven met 
veel speelruimte. De katers leven 
gescheiden van de poezen, zodat 
er geen ongeplande nestjes ko-

een leuk kittenpakket mee. 
 Voordat de kat-
ten naar een nieuw adres 
gaan komen de nieuwe 
eigenaars kennismaken 
met hun huisdier. Het is 
belangrijk dat de katten 
goed aan hun toekomsti-
ge huisgenoten wennen. 
 Cattery van de De-
sert Prins bestaat inmid-
dels al 12 jaar, en is zeer 
succesvol in het fokken 
van Noorse Boskatten in allerlei kleuren. 
De nakomelingen vinden regelmatig een 
nieuw onderkomen in het buitenland: 
België, Duitsland, Frankrijk,  Portugal,  

men. Als een poes 
toe is aan een nest 
wordt ze bij een ka-
ter gezet, en wordt 
de rest aan de na-
tuur overgelaten.
 Noorse Bos-
katten zijn grote 
katten met een dub-
bele vacht, die ze 
voor een deel ver-
liezen in het voor-
jaar. Ze kenmerken 

zich door mooi lang haar en een 
indrukwekkende ‘kraag’. Het zijn 
sociale, aanhankelijke dieren die 
graag in ‘familieverband’ leven.

Meer informatie over de Cattery is vinden op www.catteryvddesertprins.eu.
Wij hebben ook een eigen groep op facebook, waar u zich als lid kunt aanmelden.

Advertorial

Advertentie

Beeld Jac Maris aan de Valkstraat

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

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu
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BIZAR
LUGUBER

BEGRIJPELIJK

 Weber is een aantal jaren 
later hertrouwd en heeft 
in Limburg en Brabant 
ruim 30 kerken gebouwd. 
 Er wordt over hem 
geschreven dat hij niet zo 
goed in kostenraming was 
en sommige bouwpastoors 
daarmee tot wanhoop dreef. 

 Ook in Overasselt was dat 
zo: er hadden op onze An-
toniuskerk eigenlijk  twee 
torens moeten staan. En 
ook voor de éne toren die 
er nu staat, moest nog ex-
tra geld gevonden worden. 
Maar daar had de kerk wel 
een oplossing voor: een

bemiddelde Overasseltse 
boer leverde het benodigde 
kapitaal en in ruil (via het 
“Aflaten-systeem”) kon hij 
zich een plaatsje in de he-
mel kopen! Én hij mocht 
een huis bouwen recht 
tegenover de kerk. Wat 
een handel! Wat een tijd!

 Bijgaande foto is 
bijzonder! Het is de ar-
chitect van onze Antoni-
us-Abt-Kerk, Carl Weber. 
Mét zijn vrouw! Maar niet 
zó maar “met zijn vrouw”: 
met zijn overleden vrouw!! 
Jawel, u leest het goed: de 
jonge vrouw op de foto is 
kort voor het maken van de 
foto overleden. Haar naam 
is Emily of Stratford. Weber 
zelf is dan 30 jaar en zijn 
vrouw enkele jaren jonger. 
Haar dood komt als een dief 
in de nacht: totaal onver-
wacht. En de jonge architect, 
overvallen door verdriet, 
realiseert zich dat hij nog 
geen enkele foto van haar of 
van hen samen heeft. Niet 
vreemd, want de fotografie 
staat in 1850 nog in de kin-
derschoenen. Hij besluit om 
zijn jonge vrouw tóch -al-
thans in beeld-, voor de eeu-
wigheid te bewaren en laat 
dus dit duo-portret maken 
(een Daguerro-type, voor-
loper van de foto). Het li-
chaam van zijn vrouw wordt 
daartoe met stokjes en touw-
tjes “gefixeerd”. Zelfs de ogen 
worden met luciferhoutjes 
opengehouden. Bizar en 
luguber? Zeker, maar ook 
wel begrijpelijk. Het kwam 
in die tijd wel vaker voor.

OF

- Wm Cousijn

OEPS! 
VERGETEN!
In het vorige nummer stond bij-
gaande afbeelding van Henny van 
Lin sr.  We waren vergeten de maker 
van dit fraai geschilderde portret te 
noemen. Dat is Frank Oerlemans.
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Waterkracht- en zonne-enerieprojecten op stoom

Heeft u onze deur-aan-deur 

actie gemist?

Energiecooperatie Heumen verder met startsubsidie gemeente

Waterkrachtcentrale nederasselt

Zonne-energie op de radboudboerderij

meedoen?

windenergie vraagt meer tijd

 Een burgercoöperatie oprichten vraagt meer dan de vrijwilligers kunnen dragen. Dan is een financiële in-
jectie van de gemeente nodig om echt van start te gaan. Ook sloot de subsidieaanvraag naadloos aan bij het gemeen-
tebeleid voor méér duurzame energieontwikkeling. Vandaar dat zij Energiecoöperatie Heumen een startsubsidie 
hebben toegekend van 7000 euro. Daar kunnen notaris, logo, het systeem voor de ledenadministratie en een web-
site van worden betaald. Intussen gaan de 75 betrokkenen bij de coöperatie door met projecten water, wind en zon.

 De ambitie is om in 2021 waterkracht te benutten in de oude stuw in de Maas in Nederasselt. Een mooi pro-
ject van de burgercoöperaties in Grave en Heumen, beide gemeentes, Rijkswaterstaat en de begeleidende organisa-
ties Wiek II en Haskoning. Voor de duur van 8-10 jaar kunnen we de waterkracht benutten in de oude, ongebruikte 
stuw. Dat levert meteen energie op voor 1000 huishoudens, plus expertise voor een veel grotere waterkrachtcen-
trale wanneer in 2030 de gehele stuw in Grave vervangen wordt. Even leek het erop dat mogelijke vissterfte roet in 
het eten zou gooien, maar inmiddels kwam Sportvisserij Nederland met een oplossing tegen vissterfte: een schuin 
geplaatst rooster voor de waterinlaat dat het inzwemmen van vissen voorkomt. Haskoning en Wiek II nemen deze 
suggestie mee in de projectplannen. Hopelijk komen nu snel de vergunningen voor de waterkrachtcentrale los.

 Veel inwoners in de gemeente Heumen hebben al zonnepanelen op hun dak geïnstalleerd. Ener-
giecoöperatie Heumen wil nog een stap extra zetten door zonnepanelen grootschaliger te plaatsen. Zoals op 
het dak van de Radboudboerderij aan de Schoonenburgseweg in Overasselt. Daar zouden 700 panelen kun-
nen liggen. Dit levert energie op voor zo’n 50 huishoudens. De Radboud Universiteit heeft daar wel oren naar. 
Samen met HGD/Modderkolk en Wiek II zijn de plannen uitgewerkt. Liander werkt mee door een extra aansluiting 
te realiseren. Berekeningen tonen aan dat het project rendabel is. Met volle energie gaat de werkgroep Zon verder. In 
april 2020 volgt naar verwachting de aanvraag van de SDE-subsidie, waarna de uitvoering in 2021 in het verschiet ligt.

 Nieuwsgierig naar ontwikkelingen van lokale duurzame energie? Meld je dan aan als ge-
interesseerde via www.energiecooperatieheumen.nl. Wie weet ga je deelnemen aan een van 
onze projecten en help je samen met veel andere inwoners mee om onze eigen schone ener-
gie op te wekken. Je bent van harte welkom. Onze coöperatie kan ook organisatiekracht gebrui-
ken. Bijvoorbeeld om de ledenadministratie te doen, of om mee te schrijven aan nieuwsbrieven. 
Alle kleine beetjes helpen. Doe je mee? Stuur een mail naar info@energiecooperatieheumen.nl.

 Energiecoöperatie Heumen zou ook graag windmolens willen realiseren naast de A73. Maar alleen mét 
draagvlak van omwonenden en in een vorm waardoor de windmolens van en voor burgers zijn. Vanwege de impact 
op de omgeving en de kostbare investeringen is dit nog geen gelopen race. We zijn daarin afhankelijk van de Ge-
meente Heumen, die een ruimtelijke visie voor de kaders van deze energieontwikkeling heeft opgesteld. Inwoners 
konden hierop hun zienswijzen indienen. Meer dan 200 reacties zijn er binnengekomen bij de gemeente die allemaal 
zorgvuldig bestudeerd gaan worden. Hoe meer mensen meedenken, hoe groter de kans op een visie die  gedragen 
wordt. Het onderwerp leeft in onze gemeente en dat is goed. Maar dit project gaat minder snel dan wij zouden willen. 
In de tussentijd gaat de energiecoöperatie gesprekken voeren met omwonenden van de Westerkanaaldijk, de Park-
sesteeg, Jachthuis en Weezenhof. We zijn blij dat voldoende afgevaardigden nu al betrokken zijn bij de coöperatie.
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Nieuws over Toekomst overasselt:

Heeft u onze deur-aan-deur 

actie gemist?

21 november Tussenstap avond

De avond in november is open voor alle inwoners van het dorp

Op donderdagavond 21 november organiseert de werkgroep Toekomst Overasselt van Dorpsplatform Over-
asselt weer een bijeenkomst in het Verenigingsgebouw. Op deze avond praten de inwoners van Overasselt 
verder over belangrijke ontwikkelingen in de komende 10 jaar in ons dorp. In April is een enthousiaste groep 
van zo’n 70 mensen bij elkaar geweest om te praten over concrete acties voor de toekomst van Overasselt. 
Er zijn vier werkgroepen gestart: Voorzieningen, Energietransitie, Wonen en Zorg. Binnen die werkgroepen 
zijn mensen aan de slag gegaan met het uitwerken van concrete projecten. Het doel was om in November 
een projectenmarkt te houden om alle project ideeën te presenteren. Er is inmiddels veel werk verzet in de 
werkgroepen en sommige hebben ook uitgebreid gesproken met belangrijke mensen op hun terrein, zoals 
bijvoorbeeld huisartsen of de gemeente. Dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. De meeste werk-
groepen zijn echter nog niet zo ver dat ze concrete projecten kunnen presenteren aan het dorp. Maar het is 
nu wel tijd om te vertellen wat we al hebben en waar we nog meer hulp kunnen gebruiken. Op een aantal 
onderwerpen zijn al wel concrete projecten gestart. Die zullen op die avond kort gepresenteerd worden.

De ideeën en projecten waar de werkgroepen mee aan de slag zijn gegaan zijn natuurlijk niet de eni-
ge goede ideeën die er leven in het dorp. Daarom wil de werkgroep Toekomst Overasselt ook ruim-
te bieden aan nieuwe ideeën: als je in een paar minuten je idee wil presenteren, om mensen enthou-
siast te maken daaraan mee te werken, meld je dan van tevoren bij mengde.annette9@gmail.com
De Tussenstap Avond op 21 november wordt gehou-
den in de grote zaal van het Verenigingsgebouw. De 
inloop is vanaf 19:30u, start 20:00u. De koffie en thee 
wordt aangeboden door Dorpsplatform Overasselt.
 
Namens de werkgroep en Dorpsplatform Overasselt,

- Jeroen Huinink

KORTING€ 10 € 10
Op een Héérlijke Gezichtsbehandeling

inclusief gezichtsmassage
van € 37,50 nu voor  € 27,50

Deze aanbieding is geldig tegen inlevering van deze bon tot 31 december 2019

Brigitte Demichelis - Kruisbergsestraat 45 - 6611 AH Overasselt

Advertentie

Wilt u ons wél jaarlijks met een bedrag van € 25, 
€ 20, € 15, € 10 of € 5,- via automatische incasso 

ondersteunen? Bel dan onze penningmeester mevr. 
Lène Creemers tel: 024-622 2110. Zij komt graag bij 

u langs.
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Max d. edmondson

Stem op het digitale dorpsplatform

over Max d. edmondson

 Bij de voorbereidingen van de herdenking van 
Market Garden heeft het bevrijdingscomité Overas-
selt-Nederasselt ook wat naspeuringen gedaan naar de 
enige Amerikaanse soldaat die in Overasselt gesneuveld 
is. Zijn familie in Michigan hebben we wel kunnen vinden, 
maar tot op heden nog geen contact mee kunnen krijgen. 
Wel met de adoptant van zijn graf in Margraten Limburg, 
Nadine Rosenboom. Zij heeft er namens ons comité voor 
gezorgd dat er op 17 september jl., zijn 75e sterfdag, ver-
se bloemen op zijn graf stonden. Hieronder haar verhaal.

 De Tweede Wereldoorlog haalt bij mij een be-
paald gevoel naar boven. Je kunt je nu bijna niet meer 
voorstellen hoe het toen moet zijn geweest, terwijl ik toch 
een sterke verbondenheid voel met de mensen van toen. 
De beelden die je daarvan ziet laten normale, beschaafde 
mensen zien. Mensen die ook nu hadden kunnen leven. 
Mensen die onze buren hadden kunnen zijn of onze beste 
vrienden. Deze gedachte wakkerde mijn interesse in dit 
specifieke stukje geschiedenis alleen nog maar meer aan.
Ik had het geluk dat ik op de middelbare school een 
geschiedenisdocent had die met veel passie over zijn 
vak vertellen kon. Het zal mijn vierde leerjaar op de 
HAVO zijn geweest dat we samen met hem naar de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn ge-
weest. Het was mijn eerste keer daar en het was over-
weldigend. Indrukwekkend om te zien hoe alles met 
zoveel zorg is aangelegd en dat het er zo “on-Neder-
lands” bij ligt. De begraafplaats blijkt ook officieel 
Amerikaans grondgebied te zijn, wél in bruikleen. 
Na dit uitstapje wilde ik meer te weten komen over deze 
bijzondere plek. Ik kwam er toen snel achter dat de mo-
gelijkheid bestond om een graf te adopteren en ik voelde 

mij direct aangesproken. Omdat er al een wacht-
lijst bestond voor het adopteren van een graf 
heb ik toen twee vermiste soldaten geadopteerd 
die vermeld staan op de “Wall of the Missing”. Ik 
heb contact gezocht en gekregen met nabestaan-
den en met een nicht van een van hen heb ik nog 
lang contact gehouden. De portretten van beide 
soldaten heb ik ingelijst op mijn kamer staan.
Eenmaal op de wachtlijst voor een vrijkomend 
graf werd ik de adoptant van Max D. Edmondson. 
Ook voor Max ben ik ook op zoek gegaan naar 
meer informatie en/of familie, maar deze zoek-
tocht heeft mij helaas tot nu toe niks opgeleverd.
Afgezien daarvan blijf ik het een hele eer vinden dat 
ik dit mag doen. Dat ik de gedachte aan deze jon-
gens levend mag houden en dat ik hun namen ten 
gehore mag blijven brengen. Als het aan mij ligt, 
blijf ik dat ook doen totdat ik er zelf niet meer ben.

- Nadine Rosenboom

- Piet van Casteren

Adoptant graf Max D. Edmondson, 
gesneuveld 17 september 1944 te Overasselt

Nadine Rosenboom

Max D. Edmondson

Tijdens het verzamelen van ideeën voor de toe-
komst van Overasselt was er veel enthousiasme 
voor een Digitaal Dorpsplatform. De basis voor 
zo’n platform bestaat al in de vorm van de website 
http://overasselt.info. De werkgroep die bezig is 
met het Digitale Dorpsplatform wil graag input van 
de inwoners. De werkgroep is op zoek naar onder-

werpen waarvoor de inwoners daadwerkelijk 
gebruik zouden maken van een digitaal plat-
form. Iedereen wordt daarom opgeroepen 
om de enquête in te vullen op http://overas-
selt.info/poll en te stemmen op die onderwer-
pen waarvan ze denken dat ze er ook daad-
werkelijk zelf gebruik van zouden maken.

http://overasselt.info/poll
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Komt er weer een ‘veer’ 
tussen Overasselt en gassel?

- Wim Cousijn

 Als de gemeen-
teraden van Heumen en 
Grave het daar met elkaar 
eens over kunnen worden: 
vast en zeker. In feite ligt 
er al een heel mooi aan-
bod aan die gemeenten 
van een particulier die 
twee veerboten heeft. Hij 
biedt aan om deze in te 
zetten om vanuit Grave 
naar de Coehoorn te ko-
men en om de fietsrou-
tes tussen Overasselt en 
Gassel met elkaar te ver-
binden. Zo wordt onze 
Maas een “schakel” tussen 
Brabant en Gelderland, in 
plaats van een “obstakel”.
 De particulier is 
Frans van Steen uit Grave. 
Met zijn zoon, dochter en 
schoonzoon heeft hij de 
projectgroep “Drijfveer” 
opgericht. Oorspronkelijk 
deed zijn vrouw Albertine 
ook mee, maar zij over-

leed helaas vorig jaar on-
verwachts. Maar zij leeft 
voort in naam van één 
van de twee veerboten: 
de “Tweeling”. Dat was 
haar sterrenbeeld.  Vóór 
die tijd zagen we Frans 

en Albertine al vaak in de 
Veldschuur aan de Maas-
dijk. Antoinette en Bart 
Nijs hebben hen gesteund 
in hun plannen om daar 
een ponton op de oude 
veerplek te leggen. Daar 
zou dan een sleepboot 
aan kunnen leggen waar-
mee je tripjes kon maken. 
Maar daar kon Rijks-
waterstaat geen goed-
keuring aan verbinden. 
 Vanuit de heem-
kundekringen uit de ge-
meente Grave en Heumen 
werd de roep om de oor-
spronkelijke veerdiensten 
weer te herstellen, steeds 
luider. Het zou bovendien 
bijdragen aan de bevor-
dering van het toerisme 
in de Maasregio. “En toen 
hebben we beide gemeen-
ten laten weten dat we 
beschikken over zowel 
veerboten als over bekwa-
me bemanning. En dat we 
graag bereid zijn om derge-

lijke veerdiensten te gaan 
verzorgen. Dus de bal ligt 
nu bij beide gemeenten.” 
Aldus Frans van Steen.
 Tijdens de laat-
ste Open Monumenten-
dag (15 september) is er 
op beide plekken proef-
gevaren. Het was mooi 
weer. Er zijn die dag 
door “Drijfveer” bijna 
1000 mensen van de ene 
naar de andere oever van 
de Maas overgezet. Dat 
lijkt een mooie toekomst 
te kunnen worden…
 Het is de bedoe-
ling dat beide veerbo-
ten alleen in de week-
enden tussen half april 
en eind september gaan 
varen en tijdens de zo-
mervakantie iedere dag.

Vanuit de Dorpskrant Overasselt roepen we 
de gemeente Heumen op om dit prachti-
ge aanbod met twee handen aan te pakken.

Frans van Steen aan het roer van zijn veerboot

Veer bij Den Tempel
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Opening smederij
 Museum De 
Lage Hof ontsteekt 
het smidsvuur op 15 
december tijdens de 
Kerstmarkt. Om 14.30 
uur gaan we de gloed-
nieuwe smederij op 
feestelijke wijze openen.
Nu wordt er nog 
druk gemetseld, 
getimmerd, gelast 
en gesausd, maar 
de timmerman, 
uitvoerder en op-
perman-in-één, 
Toon den Brok, 
heeft toch ein-
delijk een da-
tum genoemd, 
dus daar gaan 
we hem uiter-
aard aan houden!
De bouw van de 
smederij is onge-
veer een jaar gele-
den begonnen en wordt 
een mooie toevoeging 
aan het agrarisch muse-
um, dat we onderhand 
beter een ‘ambachtelijk 
museum’ kunnen noe-
men. En dat vooral door 
de inzet van genoem-
de Toon, timmerman 
André Arts, metselaars 
Antoon Jansen en Jos 
van Hezewijk, smeden 
en restaurators Sander 
Thomassen en Toon 
Arts, maar ook dankzij 
de waardevolle adviezen 
van Jan van Langen en 

Antoon ‘de Smid’ Arts. 
De laatste heeft er ook 
nog voor gezorgd dat de 
stalen spantconstructie 
en het metaalconstruc-
tiewerk aan smidsvuur, 
rookgaskap en lucht-
leidingen door Arts 

Constructie Malden ge-
sponsord wordt. Naast 
genoemde mensen le-
veren uiteraard nog 
meer van de vrijwilli-
gers hun bijdrage aan de 
bouw, zoals de mensen 
die in het huiskamer-
café het geld verdienen 
waarmee de bouwers 
weer vooruit kunnen.
 Wat zeker nog 
vermeld mag worden is 
het depot van de Monu-
mentenwacht in Valburg 
alwaar Toon den Brok 
bij het bestelling van de 

antieke stalen buiten-
kozijnen stuitte op een 
oude, sterk vermolmde 
en aangetaste met leer 
beklede houten blaas-
balg. ‘Hebben jullie daar 
een goede bestemming 
voor?’ werd gevraagd en 

Toon zei uiteraard geen 
nee op zo’n aanbod. 
Het resultaat komt nu 
dankzij het nijvere res-
tauratiewerk van San-
der Thomassen naast en 
boven het smidsvuur te 
hangen en zal een van 
de twee vuurpotten van 
de smidse kunnen aan-
jagen, mits er genoeg 
mankracht voorhanden 
is uiteraard! Gelukkig 
hebben we ook nog een 
elektrisch aangedreven 
ventilator, zodat ook 
een smid alléén twee 

handen vrij heeft voor 
het echte smeedwerk. 
Veel van de smederij in-
ventaris is in de loop der 
jaren al verzameld, zoals 
de oude kolomboorm-
achine met riemaan-
drijving uit de smederij 

van Van Langen, 
en wat nog ont-
brak – de een zijn 
dood is de ander 
zijn brood – heb-
ben we overge-
nomen van het 
helaas opgeheven 
smederijmuse-
um ‘De Smees’ in 
Ven-Zelder-Heide.
Tenslotte: de sme-
derij gaat er niet 
alleen mooi staan 
te wezen voor de 
bezoekers, maar 
wordt ook een 

werkplaats waar het ij-
zer gesmeed wordt als 
het heet is. Daartoe is er 
al een groeiend groepje 
belangstellenden waar-
van de een wat meer en 
de ander wat minder of 
nog geen ervaring met 
het smidsvak heeft. Met 
deze mensen en met wie 
zich verder nog aan-
meldt, wil de smederij 
in januari 2020 star-
ten met een workshop 
smeden onder leiding 
van een ervaren smid.

- Piet van Casteren

Smederij in wording. Foto: Peter Sanders

Opening smederij De Lage Hof tijdens Kerstmarkt 15 december om 14.30 door Antoon Arts en Jan van Langen.
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Vrijwilliger gezocht in Bibliotheek Overasselt

 Elektrisch vlie-
gen naar Londen of Oslo? 
Volgens het ministerie be-
hoort dit binnenkort tot 
de mogelijkheden. Om dat 
te bereiken willen ze dat 
Nederland veel meer gaat 
doen om elektrisch vliegen 
te stimuleren en ook er-
mee gaat experimenteren. 
De problematiek rondom 
het toenemende reguliere 
vliegverkeer in Nederland 
levert ons al zo veel hoofd-
brekens. Om Schiphol te 
ontlasten wil men een deel 
van het vliegverkeer naar 
Lelystad verplaatsen. Lely-
stad heeft echter moeite om 
vergunning te verkrijgen 
voor het gevraagde aantal 
vliegbewegingen. Daar past 
experimenteel elektrisch 
vliegen echt niet meer bij.
 Overasselt is zeer 
geschikt bevonden om als 
klein vliegveld te dienen 
voor innovatieve proef-
vluchten met elektrische 
vliegtuigen. Volgens de 
heer Salix van Lelystad Air-
port kwam Overasselt in 

E-Aerport Nijmegen “ready for take off”

het vizier toen men vergun-
ning aanvroeg voor drop-
pings tijdens de herdenking 
van Market Garden. Ook 
tijdens wo2 was Overasselt 
al zeer geschikt gebleken 
als klein vliegveld. Nader 
onderzoek bracht nog een 
bijkomend voordeel aan het 
licht namelijk de aanwezige 
hoogspanningsleidingen. 
De zogenaamde hyperchar-
ger die nodig is om de toe-
stellen weer snel op te laden 
vraagt enorm veel pieke-
nergie. De bestaande hoog-
spanningsleiding gaat om 
veiligheidsredenen sowieso 
over een afstand van 2,3 km 
ondergronds wat de kans 
biedt om de hyperchar-
gers redelijk eenvoudig van 
elektriciteit te voorzien.  De 
overige infrastructuur hoeft 
nauwelijks te wijzigen om-
dat er in de experimentele 
fase geen sprake is van pas-
sagiers. Parkeerfaciliteiten 
en terminals kunnen daar-
door achterwege blijven.
 Het grootste elek-
trische vliegtuig kan op 

dit moment slechts ne-
gen personen vervoeren. 
“Maar de ontwikkelingen 
gaan razendsnel, als we 
over een paar jaar dertig 
mensen elektrisch kun-
nen vervoeren zou je het 
al kunnen inzetten als 
lijndienst”, vindt Salix. In 
2027 wil Easyjet al passa-
giers elektrisch vervoeren 
tussen Londen en Amster-
dam. Om deze innovatie 
te stimuleren moeten elek-
trische initiatieven voor-

ce, en Siemens ontwikkelt 
het een elektrische motor.
 Het ministerie 
gaat er vanuit dat de MER  
(Milieu Effect Rappor-
tage [red.]) en andere 
bezwaarprocedures snel 
doorlopen kunnen wor-
den temeer er nauwelijks 
hinder te verwachten is 
van deze experimentele 
elektrische proefvluch-
ten omdat ze zo stil zijn. 
Proefvluchten worden al 
over twee jaar verwacht.

E-aerport impressie

De Bibliotheek Gelder-
land Zuid heeft in het Ver-
enigingsgebouw in Over-
asselt een kleine vestiging. 
De bibliotheek functio-
neert hier nog steeds goed 
dankzij de vrijwillige inzet 
van een aantal dorpsgeno-
ten. Zij zijn maandag t/m 
vrijdag van 14.30 tot 17.00 
uur aanwezig. Op maan-
dag- en woensdagochtend 

van 11.00 tot 13.00 uur 
staat een klantadviseur 
van de bibliotheek voor 
de bezoekers klaar. Kin-
deren kunnen in de bieb 
lekker rondstruinen op 
zoek naar een leuk boek 
of informatie voor hun 
spreekbeurt. Ook is de 
bieb een fijne ontmoe-
tingsplek voor senioren.
 Voor de dinsdag-

middagen zoekt de bi-
bliotheek in Overasselt 
een nieuwe vrijwilliger. 
Je helpt mee om kinde-
ren (én volwassenen) 
wegwijs te maken in de 
bibliotheek. Je wordt na-
tuurlijk ingewerkt. Inte-
resse om samen met een 
leuke club mensen deze 
bibliotheek draaiende te 
houden? Je kunt je mel-

den bij Karin Vredegoor, 
kvredegoor@obgz.nl, tel. 024-
3274911. Zij is klantad-
viseur in de bibliotheek 
en kan je verder helpen.

rang krijgen op 
de Nederland-
se luchthavens. 
“We denken dat 
je over een aan-
tal jaar lijndien-
sten kunt vullen 
met die elektri-
sche vliegtui-
gen, als we maar 
inzetten op de 
innovatie”, zegt 
Salix. Airbus 
is daar al druk 
mee bezig. Sa-
men met onder 
meer Rolls Roy-
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Camino de Santiago de Compostella

Het Gilde van vrijwillige molenaars

Opleiding

 Ooit wel eens 
een lange afstandswande-
ling gelopen of een hele 
grote fietstocht gemaakt?
De “Camino Santiago de Com-
postella” is er zo een. Vanaf 
Overasselt bijna 2000 km over
vlakke wegen, landweg-
getjes, heuvels en berg-
paden. Sneeuw, regen, 
wind, kou, blaren, en toch 
doorlopen of doorfiet-
sen maar vooral genieten 
van de natuur, de steden 
en de ontmoetingen met 
bewoners van de streken 
waar je doorheen komt.  Als 
je in Overasselt vraagt of 
dorpsgenoten deze  tocht 
hebben gewandeld of

 Molens zijn een 
tastbare herinnering aan 
het verleden. Ze wor-
den met veel zorg ge-
restaureerd en behou-
den voor het nageslacht. 
 Molens bepalen 
als levende monumenten 
het silhouet van het dorps- 
of stadsgezicht en van het 
landschap. Ze zijn voor-
beelden van vroege indus-
trialisatie; gebruikmakend 
van wind- en waterkracht 
wist de mens werkzaamhe-
den eenvoudiger en op gro-
tere schaal uit te voeren. De 
eerste watermolens in ons 
land dateren uit de zevende 
eeuw. De eerste windmo-
lens dateren uit de 13e eeuw. 
Zij werden gebruikt voor 
het malen van graan. Sinds 
1407 kennen we ook pol-
dermolens voor het droog-
houden van het land. In de 

gefietst, dan sta je versteld 
van hoeveel dat er zijn. Op 23 
november praat het Filmcafé 
Overasselt  met 5 dorpsge-
noten die deze tocht hebben 
volbracht.  Zij  vertel-
len  wat ze allemaal heb-
ben meegemaakt, maar 
vooral wat  het hen heeft 
opgeleverd. Ook kunnen vra-
gen uit de zaal gesteld worden.
Na ongeveer een uur gepraat 
te hebben staat er een een-
voudige maaltijd klaar.   Het 
menu zal niet  veel afwij-
ken van de maaltijd die de 
pelgrims onderweg hebben 
gekregen. Als afsluiting de 
film “The Way” waarin een 
vader de pelgrimstocht van 

zijn zoon afmaakt. Hij ont-
moet medepelgrims waarmee 
hij in het begin hele-
maal geen klik heeft. Maar 
hoe dichter ze bij Santia-
go komen hoe hechter de 
groep wordt.  Een film 
met een lach en een traan.
Het is een avond voor ie-
dereen, maar zeker  voor 
hen die deze wandeling  
ooit wel eens willen lo-
pen.  U kunt veel  informa-
tie en inspiratie  verwachten. 
Wilt u deze avond bijwonen, 
dan kunt deze via de web-
site van het Filmcafe reser-
veren . Het aantal kaarten is 
beperkt (75). Dus vroegtij-
dig  bestellen is geboden.

Wilt u alleen de film bekijken 
dan is de aanvang 20.15 uur

20:15 uur 23-11-19 Verenigingsgebouw

17de eeuw, waarin de handel 
hoogtij vierde, ontwikkelde 
men molens voor het zagen 
van hout, het slaan van olie 
uit oliehoudende zaden, het 
malen van verfpoeder en 
specerijen, enzovoorts. Met 
de komst van de stoom-
machines en later de die-
sel- en elektromotoren heb-
ben de molens hun aandeel 
in de productie verloren.
 Met het stilzet-
ten van de molens dreigde 
ook de kennis van het wer-
ken met molens verloren 
te gaan. Het ambacht van 
de molenaar dreigde uit te 
sterven. Dit heeft ertoe ge-
leid dat eind zestiger jaren 
van de vorige eeuw een klei-
ne groep van enthousiaste 
molenliefhebbers gestart 
is met het organiseren van 
een opleiding tot molenaar. 
Uit dit initiatief is in 1972 

Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars (GVM) voort-
gekomen. Het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars heeft 
meer dan 2.400 leden. In de 
loop van haar bestaan heb-
ben ruim 2.000 kandidaten 
met succes examen gedaan.
 Hierdoor is het mo-
gelijk dat vele honderden 
molens weer regelmatig 
draaien en/of malen. Nieuwe 
leden zijn nog steeds hard 
nodig, om het verloop onder 
de molenaars op te vangen. 

 Op molen Zelden-
rust is er nu ook gelegenheid 
om de opleiding voor Vrij-
willig Molenaar te volgen. 
De 3 molenaars zijn bevoegd 
en willen je graag de kennis 
van de molens bijbrengen. 
Hierbij moet je rekenen op 
een opleiding van ± 2 jaar 

op de molen zelf, waarbij 
je stapsgewijs leert hoe je 
de molen moet bedienen. 
Vervolgens komt er ook een 
stukje theorie bij kijken; die 
je op de molen zelf, of tij-
dens bezoeken aan andere 
molens je eigen kunt maken. 
 Denk je “dat is wel 
iets voor mij” kom dan ge-
woon een keer langs op 
een zaterdag (13.00-16.00 
u) en praat hier eens over 
met een van de molenaars.  
Is de zaterdag wat lastig 
voor je? In overleg kan ook 
op een andere dag de op-
leiding gevolgd worden!

- Molenaar Nico van den Broek

Onderhoud aan molen Zeldenrust
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un stukske schuupe

Bijzonder kerstconcert

 Zo`n 30 jaor geleeje 
in ut naojaor bij ut komme 
van de griebelgraauw kreeg 
ik innèns zin um us lekker 
un stukske te gaon schuupe.
Ik trok mien klompen an 
en sjokte zo langs de Loer 
richting de witte schorte-
buurt. Unne mêrrel zong 
ut schônste lied vanaf inne 
dakraand en un par kritzen 
vlooge kwetterend de wèg 
over um zich te verstoppen 
in un beuke hèg.  Zag ik toch 
inèns  Marie, ut onmundi-
ge lieve meulepert uut onze 
buurt. Ze was an ut grie-
sele, wa ik vrimd vond, en 
durrum riep ik tèege heur:  
Ooh, wilde ut moj hèb-
be vur de zondag?. Ze 
zèèt: nee, Theetje, ut is pas 
woensdag mar ut pèrt van 
den Bekker hèt vanmiddag 
op de grint geschete en dè 
heb ik opgeruumd en dur-
rum griesel ik nou de grint 
wèr moj. En umdèt volgens 
ons vad, de rabarber mar 
nie uut wil schiete in ons 
gutgat, heb ik die smerri-
ge drolle daorin gesmeete.  
Ut mot goeie mist zien! Want 
as ge dèt lot ligge, dan treit er 
misschien nog iemand in en 
dè wilde toch nie hèbbe. Of 
nog erger, ge rijdt er mi oew 
fiets durhin, dan motte de 
baand wèr schonmaake en dè 
viend ik zô’n vies wèerk, bah.

Een bijzonder kerstconcert, zo mogen we het concert wel noemen dat het klarinettenensemble 
Mooi Van Hout en het Overasselts koor Engsele samen gaan geven op zondag 22 december  
in de RK kerk. De beide gezelschappen zullen samen hun klanken laten horen in een passend 
kerstrepertoire. Wim Romeijn is de leider van het klarinettenensemble, en Engsele staat onder 
leiding van Emiel Hoefnagels. Het concert begint om 15.00 uur en de entree is natuurlijk gratis.  

 Mar wurrum 
wilde gij dè weette, blie-
kerd, vroeg ze inèns? 
Hier verschoot ik van en be-
gon un bietje te bluie. Ik zei: 
ooh zo mar en woi gauw ver-
der loope umdèt ik docht, 
verrèk ze haj mien um en um 
te pakken.  Wha zie ik toch 
unne neischierige kloot. 
Ja minse, Marie die was un 
bietje onbehouwe en nie op 
heur muuleke gevalle. Mar 
toen zèt ze inèns: zig zou-
de gij nie èfkes naor miene 
radio willen kieke. Er kumt 
gin geluid mèr uut. Ik docht: 
laok mar gin stampij maake 
en ging mit hur naor binnen. 
Trouwes, ik waor ègeluk ok 
bar neischierig umdè ik daor 
nog nooit binne waar ge-
west. Toen we echter op de 
dèeil angekomme waare zei 
ik: God, Marie, wa ruukt ut 
hier toch lekker bin de er-
tesoep an ut maake? Ja zei ze, 
dè doei ik altied inne dag van 
te vurre dan is ie veul lekker-
der. Wilde soms wa pruuve? 
Daor zei ik gin nee op, want 
vur un kupke snert daor 
kunde mien ‘s nachts nog 
wakker vur maakke. Ik keek 
stiekum in de pan en zag un 
stuk prei, wortel en wa vèr-
kespoote drieve. Ut waoter 
liep uut miene mond. Ik zei: 
dè ziet er goed uut Marie, as 
ie nou ok nog mar smakt.   

Mar dè deed ie. Raor wha, 
dèt ik daor nog steeds gek op 
bin, net as op zult, kaotjes en 
balkenbrij. Mar die jong ken-
ne dè nie, dè’s iets van vroe-
ger en daor motte ze niks van 
hèbbe. Nao dèt ik dè kumke 
snert opgesloeberd haj vroeg 
ik: waor stut ègeluk dieje 
radio? Daor mot ik toch èf-
kes naor kieke. Ut was gin 
groot probleem want die-e 
radio die haj ik zo gemakt. 
Ut drutje van de antenne 
was d’r uut, dus dèt er wèr 
ingestooke en hij deej ut wêr.
 Marie vèegde de tof-
fel af mi inne schottelslêt en 
pakte ampasant un stofvèrke  
mi blik. Ik docht nog wa’n 
proper mins is zè toch innins 
en ik heb nie ins geknoeid! 
Mi hur witte short vur hur 
buuk zêt ze: wha ziede gij 
toch inne slimmerik en dè 
ge dèt zo mar kunt maake. 
Ik haolde mien schouwers 
op en zei: dèt valt toch wel 
mi. Nou, zêt ze, ik heurde 
lats aanders, dè gij ok foeke-
potte kunt maake, nou as ge 
dè kunt dan binde nie mis. 
Och dè stelt toch niks veur 
Marie. As ze un keuje an ut 
slachte zien, vraogde um de 
vèrkesblaos en die laote dan 
goed dreuge.  As ie naor un 
paor daage dreug is, snijd ‘m 
oope en makt um un bietje 
soepel in wèerm waoter. 

Dan zuukte un ouw maggiblik. 
Verder zaagde un recht stukske 
hout uut inne tak van un vlie-
restruuk want die zien ut bè-
ste daorvur. Dè stukske biende 
wèr goed vaast an die-ën blaos 
en die doede over ut gat van ut 
blik en ge zet ut vaast mi unne 
weckring. En dan binde klaor 
al is ut wel un kummeluk werk.   
Mar zèg, binde gij daorvur nie 
te oud um daormi nog langs de 
deure te gaon? Nee, gek, dè nie. 
Mar ut zoi toch nog steeds un 
moi gebruuk vur onze kiender 
zien, of nie soms? Trouwes die 
jonge van tiggeworrig weete 
daor toch helemaol niks mèr 
van. En dan daorbij, viend  tig-
geworrig nog mar ins iemand 
die inne goeje foekepot kan 
maake. Die zien er toch haost 
gin mèr. Nee die minse die zien 
uutgesturve. Mar Thee, die jong 
van tiggeworrig hèbbe daor 
toch gin tied mèr vur, die hèbbe 
ut vul te druk um ‘s-aovonds bij 
mekaor te hangen. Wij moch-
te nie zomar gaon schuupe, 
dè was scháánd vur de buurt.
Ik docht nog ja mins, daor 
hedde geliek in, de tied van 
tiggeworrig is heel aan-
ders as toen wij jong waare. 
Gelukkig mar.

Thee den Dinnis, 
13 juli 2018

15:00 uur 22-12-19 RK kerk
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Lambert Bruijsten, de tankman van Overasselt
  Denk je aan Over-
asselt anno 2019, dan denk 
je niet direct aan oorlogs-
voertuigen. Toch staan ze 
er. Terwijl de een postze-
gels of munten verzamelt, 
houdt Lambert Bruijsten 
er een ‘wildere’ hobby op 
na: het restaureren van 
tanks. “Omdat het zonde 
is als ze half kapotgescho-
ten in een hoek blijven 
liggen,” vertelt hij enthou-
siast op zijn Overasseltse 
erf. “Momenteel heb ik een 
M4A3 Shermantank, een 
M26 Dragon tanktrekker 
en twee halftracks (met 
aan de voorkant wielen en 
aan de achterkant rups-
banden) – allemaal Ame-
rikaanse voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog.” 
 Al zo’n 30 jaar lang 
sleutelt de geboren en ge-
togen Overasseltenaar in 
zijn vrije tijd aan oorlogs-
voertuigen. Zijn jarenlange 
ervaring in de bouw komt 
daarbij goed van pas. Las-
sen, slijpen, schuren, het 
zelf maken van scharnie-
ren en andere essentiële 
details – Bruijsten kan het 
allemaal. Uren en uren 
werk, naast zijn baan. Via 
verzamelaars, musea, De-
fensie en historici – “het 
is een klein wereldje” – 
komen de voertuigen bij 
hem terecht. “Toen ik de 
Shermantank kreeg, was 
hij helemaal kapotgescho-
ten. Hij zat vol met gaten; 

je keek er zo doorheen. 
Na de oorlog is er een ber-
gingsvoertuig met kraan 
van gemaakt. Ik heb er 13,5 
ton ijzer afgesneden en 
nieuwe wanden van 4 cen-
timeter dik in geplaatst.”
 De Overasseltse 
tankman wil bij het restau-
reren zoveel mogelijk ori-
ginele onderdelen gebrui-
ken, maar die zijn moeilijk 
te krijgen. De nieuwe loop-
wielen komen uit Canada 
en de rupsbanden uit Enge-
land. Het resultaat mag er 
zijn: de Sherman ziet er als 
nieuw uit. Aan elk detail is 
gedacht: de zus van Bruijs-
ten heeft er aan de zijkant 

de gerestaureerde Sher-
man, samen met de tankt-
rekker, een maand lang in 
de velden aan de Rijks-
weg naast landgoed Berg-
zicht De Raaf gestaan. Nu 
staat hij weer achter het 
huis van Bruijsten. He-
lemaal klaar is de tank 
nog niet: “Er moet nog 
een motor in, zodat ik er 
ook echt mee kan rijden.”
 Bruijsten heeft al 
veel voertuigen in zijn be-
zit gehad en opgeknapt: 
tanks, tanktrekkers, amfi-
bievoertuigen… Tiental-
len foto’s haalt hij uit de 
kast en vertelt honderd-
uit: “Twintig jaar geleden 

reed ik met een tank een huis 
in Overasselt plat,” lacht hij. 
Het ene gerestaureerde 
voertuig is naar een muse-
um in België gegaan, en het 
andere naar een museum in 
de Verenigde Staten. Ook is 
een door hem opgeknap-
te tank gebruikt voor een 
filmscène in de Van Wel-
derenstraat in Nijmegen. 
 Handel is het voor 
hem zeker niet. “Het gaat 
om de geschiedenis,” legt hij 
uit. “Ik vind het mooi om 
eraan te sleutelen.” En nu 
hij minder is gaan werken, 
kan hij nóg meer tijd be-
steden aan zijn bijzondere 
hobby. Ondertussen heeft 
ook zijn 19-jarige zoon 
Martin de smaak te pakken. 
“Mijn zoon helpt me regel-
matig. Ik wil mijn hobby 
graag aan hem doorgeven.” 
En zo zal men in Over-
asselt bij de naam Bruijs-
ten blijvend denken aan 
het restaureren van tanks. 
Een continue herdenking.

een pin-upgirl op geschil-
derd, precies zoals tijdens 
de oorlog gebruikelijk was.
 Eén kogelgat van 
zo’n 10 centimeter heeft hij 
in de tank laten zitten: “Om 
te laten zien met wat voor 
enorme kracht er werd ge-
schoten.” Ter gelegenheid 
van de herdenking van 75 
jaar Market Garden heeft 

M4A3 Schermantank

De hobby van Lambert Bruijsten
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Lambert Bruijsten, de tankman van Overasselt Johan Hendrik, graaf van Rechteren.
 De Werkgroep Heerlijkheden Overasselt heeft inmiddels 4 wandelingen uitgezet. Op een aantal 
plekken staan bankjes om van het mooie landschap te genieten. Ook zijn er panelen geplaatst met veel interes-
sante achtergrond-informatie. En ten slotte zijn er zogenaamde QR-codes geplaatst. Als je die met je mobiele 
telefoon (en een speciale QR-app) scant, krijg je uitgebreide toelichting op hetgeen hier te zien is. Ook kun je 
leuke verhalen en mooie gedichten te horen krijgen, zoals bijvoorbeeld hieronder is weergegeven: het verhaal 
over het geruzie bij het Kievitshofdijkje. Wim Smids is daar in de huid van een oude Heemraad gekropen.

Johan Hendrik graaf van Rechteren.
Wandeling 2 bij nr. 33. Tijdens de groene wandeling loopt u over het Kievitshofdijkje. Het Kie-
vitshofdijkje (vroeger Nijendijck) was een waterkerend dijkje tussen Heumen en Overasselt . Eeu-
wen lang is er ruzie geweest over het waterbeheer in dit gebied. In 1816 als Johan Hendrik graaf 
van Rechteren Heemraad is, stelt hij een andere koers voor. Daarmee is hij zijn tijd ver vooruit.

Johan Hendrik graaf van Rechteren.
Migraine brandt in mijn hoofd. Barstend van de koppijn word ik wakker. Een nieuwe werk-
dag wacht. Ik spoed mij naar het ambtshuis. Sinds gisterenavond zes van Heumen in het ca-
chot. Het hadden er meer kunnen zijn. Mannen en vrouwen die, als het hen uitkomt, een 
sluis openbreken of een dijk doorsteken. Ze spannen samen in de Kievitshof, een boerde-
rij vlak bij de Nijendijck. Dat dijkje maakt deel uit van het afwateringssysteem tussen Heumen 
en Balgoy. Ondanks de afspraken die gemaakt zijn om te wachten met het doorlaten van wa-
ter, was het eergisternacht weer raak. Het water golft door het Broek naar Nederasselt en Bal-
goy. Paarden staan tot aan hun buik in het water; van sommige zijn de oren afgesneden. Zes 
hebben we er op kunnen pakken; vier mannen, twee vrouwen. Ik kan ze hier horen krijsen.
In mijn werkkamer, achter mijn statig bureau, hangt een groot schild met daarop de spreuk: “Wie het 
water deert, kere het”. Een ellendig beginsel dat stamt uit 1321. Verordonneerd door graaf Reinald 
van Gelre en sinds die tijd uitgegroeid tot een walgelijke geschiedenis, een vreselijke aaneenschake-
ling van twisten en processen. Als heemraad moet ik die bijna vijfhonderd jaar oude afspraak hand-
haven. Belachelijk en achterhaald. Ieder bovenstrooms dorp komt op voor zijn eigen belang en loost 
als het uitkomt naar een lager gelegen gebied. Dat in een groot deel van Maas en Waal daardoor de 
oogst mislukt en hongersnood heerst deert hen niet. Ik verzet me al lang tegen deze benepen vorm 
van waterbeheer. Zou mijn migraine daarvan komen? Water hoort van nature een vrije afloop te heb-
ben. Zonder dijken kan de rivier jaarlijks haar slib afzetten, de vruchtbaarheid van het land herstellen 
en de bodem ophogen. Bij gemeentebesturen, burgemeesters en grondeigenaren heb ik gepleit voor 
een nieuwe aanpak. Als tegen dovemans oren gesproken. Moet ik nu recht spreken over schooiers 
die uit eigen belang dijkjes doorsteken? Mijn hoofdpijn zakt. Ik laat ze gaan. Ruimte voor de rivier. 

Kievitsdijkje

QR-code: scanbaar met smartphone
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