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COLOFON
REDACTIE:
Fons Gerrits, Lène Creemers,
Judith van Beukering, Niek Egtberts,
Anke Hermsen en Wim Cousijn
VORMGEVING:
Max de Visser
DRUKWERK:
Fortrass, Drukkervanderegio.nl
WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is via
internet en email gratis beschikbaar. Wilt u de krant ook via de
mail? Stuur uw mailadres naar:
info@overasselt.info
VOLGENDE EDITIE
De volgende Dorpskrant ligt in de
week van 17 december op de mat.
DEEL UW VERHAAL
Heeft u kopij voor de Dorpskrant?
Heel graag! Mail uw verhaal voor
12 november naar:
redactie@overasselt.info

We behouden ons het recht voor
de ingezonden artikelen in te
korten.
ADVERTEREN?
Tegen aantrekkelijke tarieven
kunt u uw advertentie in de
Dorpskrant laten plaatsen. Die
komt dan zowel in de papieren
versie als de digitale versie. Voor
tarieven informeert u via:
redactie@overasselt.info
NIET ONTVANGEN?
Heeft u de Dorpskrant niet ontvangen? Bel naar:
024-6222110
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DOOR WIM COUSIJN

VAN DE REDACTIE
Mooi rustig dorpje daar aan de Maas… Of toch niet? Hoewel het festijn ‘Maasmarkt’ maar weer eens aantoonde hoe
gezellig het er kan zijn, spelen er toch een paar zaken die
écht ‘schuren’. Je krijgt zelfs de indruk dat het college van
Burgemeester en Wethouders ons haast bewust links laat
liggen. Neem nu de verkeersveiligheid op de grote doorgaande weg: sinds de verhuizing van ‘onze’ supermarkt is
daar vooral voor oudere mensen een gevaarlijke situatie
ontstaan: er is geen zebrapad. En hoewel er bij de gemeente wel met klem om gevraagd is, doet de gemeente
of de veiligheid daar niet haar zaak is en verwijst naar de
Provincie. En daar zegt men dat men het ‘meeneemt’, over
drie jaar als de Schoonenburgseweg wordt aangepakt. Nóg
zoiets: iedereen in Overasselt weet dat het kruispunt Hoogstraat-Garstkampsestraat zo ongeveer onze ‘Bakermat’ is.
Nu daar met het vertrek van ‘Derks’ bouwmogelijkheden
zijn ontstaan hebben velen al aan de wethouders laten weten dat met die plek zorgvuldig moet worden omgegaan en
dat er dus eisen gesteld moeten worden aan hoe daar gebouwd gaat worden: met respect voor deze bijzondere en
historische plek! Op nóg een ‘bunker’ zit niemand te wachten. Maar de gemeente lijkt hier doof voor en laat weten dat
het niet haar zaak is, maar die van de ontwikkelaar. Met als
gevolg een ontwerp van dertien in een dozijn. Jazeker: de
woningen zijn nodig en moeten bereikbaar zijn. Maar dat
kun je ook bereiken met meer zorgvuldigheid in stedenbouwkundig plan en architectuur. En dan het bibliotheekfiliaal in Overasselt. Dat mag zeker nog een jaar blijven, zo
begrijpen wij. En daarna? Op het gemeentehuis haalt men
de schouders op….
Dus Overasseltenaren: het wordt weer tijd om alert te zijn!
Misschien zelfs wordt het tijd voor actie. Maar dat is vooral aan u, aan ons allen. Gelukkig lijkt er weer nieuw leven
te zitten in het Dorpsplatform Overasselt. Maar zonder uw
en onze bemoeienis staat ook dat platform met lege handen. Wij als redactie blijven de vinger aan de pols houden
en bieden ruimte voor een ieder die op een barricade wil
klimmen!

OJO 2021
Eindelijk! Na een jaar afwezig te zijn geweest vanwege Corona konden we dit jaar weer de hele week het
bos in. Het was prachtig weer en de week werd afgesloten met het spelkamp en een ouderwets kampvuur
in het OJO bosje aan de Ijkelaar. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet. Tot volgend jaar!
DOOR WILBERT SCHOENMAKERS

SOOS: EEN NIEUWE ORGANISATIE BIJ DE ZILVERBERG
Sinds het begin van dit schooljaar is de Stichting
SOOS verantwoordelijk voor de Tussenschoolse Opvang (het overblijven) op basisschool de
Zilverberg. Nieuw als we zijn in Overasselt willen
we ons graag aan u voorstellen.
Stichting SOOS (Samen Overblijven Op
School) is in 2004 ontstaan en organiseert het
overblijven op 17 scholen in Nijmegen en omgeving en nu ook in Overasselt. Naast de Tussenschoolse Opvang zijn we ook actief op vier
locaties met een kleinschalig kinderdagverblijf
en voorschoolse en buitenschoolse opvang.
Als organisatie hechten we veel waarde aan
de samenwerking met vrijwilligers, ouders en
leerkrachten.
Tijdens het overblijven eten de kinderen eerst in
de klas en gaan daarna buiten spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van vrijwilligers. Op de
Zilverberg zijn we blij dat het bestaande vrijwilligersteam bestaande uit Marga, Anita, Annemarie, Meggie en Carla de overstap naar ons wilde
maken. Ook Cora, die eerder op de Zilverberg

werkte, kwam weer terug. Allemaal vertrouwde
gezichten voor de kinderen. We zijn echter nog
op zoek naar vrijwilligers. De jongens op school
zitten te springen om iemand die hen begeleidt
bij het voetballen en jongensdingen met ze doet.
Als dit u leuk lijkt en zin hebt om mee te helpen,
neem dan contact op met de coördinator van de
overblijf Wilbert Schoenmakers (06-82058100
of mail wilbert.schoenmakers@stichtingsoos.nl).
We hopen de kinderen op de Zilverberg de komende jaren een fijne overblijf te bieden.
Namens het overblijfteam van de Zilverberg
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DOOR WIM SMIDS

JOHANNUS STAKENBROECK (1)
De Dorpskrant schreef al eerder over de verdedigingslinie van Prins Maurits die door ‘onze’
uiterwaarden heeft gelopen. En er is zelfs een
boekje over geschreven door dorpsgenoot
Frank Oerlemans, nu te koop bij Lucy van
Langen aan de Hoogstraat. Het moet er in die
dagen heet aan toe zijn gegaan. Wim Smids
kruipt in de huid van een sergeant die diende
onder de Prins….

Johannus Stakenbroek was sergeant bij de
infanterie in het leger van Prins Maurits. Hij was
betrokken bij het beleg van Grave in de zomer
van 1602.
Het is 26 juli. We lopen de hele zomer al achter
de feiten aan. Het Spaanse leger ontwijkt de
confrontatie en zwerft onder leiding van Mendoza in de buurt van Maaseik. Wij trekken met
23.000 man richting Grave, uitgeput, lopend
vanaf Ostende. Maurits heeft besloten de stad,
waar nog een Spaans garnizoen heerst, te
omsingelen, uit te hongeren en aan te vallen. Ik
moet aan de bak.

Haakbusschutter door Hendrik Goltzius 1585 - Bron: Wikimedia Commons
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Als sergeant heb ik een taak bij het bouwen van
redouten en retranchementen. Bij boeren ronsel
ik materiaal. Paarden, karren, houten palen,
schoppen. Daar zijn ze niet blij mee. Goedschiks
meewerken werkt beter, zeg ik tegen ze. Loopgraven maken, aarden wallen opwerpen en
schansen bouwen om de stad in te sluiten.
Ik ben bezig met lappen om mijn handen tegen
de pijn, die de blaren veroorzaken. Zo graaf
ik verder. Voet voor voet, ellenlang. De natte
zomer, waardoor de grond vochtig is, verzwaart
het werk. Officieren slapen in tenten. Ik moet me
zien te redden in de loopgraven waar ’s nachts
een rat schichtig wegschiet op zoek naar een
homp brood.
Geschreeuw van angst en opwinding toen vanmiddag drie vrouwen gevangen genomen werden. Ontvlucht uit de stad, die hier tegenover
mij wordt weerspiegeld in de Maas. Gevlucht
voor, of gedumpt door de Spanjaarden die er
eerst plezier aan beleefd hebben. Tijdens de
ondervraging ging het er stevig aan toe. Dat
hoorde ik wel. Onze officieren kunnen er ook
wat van. Veel informatie leverde die jammerlijke
confrontatie niet op. Het garnizoen lijkt te bestaan uit 1500 man. De huizen achter de stadsmuren zijn opgevuld met zand en er is nog
voldoende voedsel. Morgenochtend, na een
vrolijke nacht, zullen ze wel vrijgelaten worden.
Mij best. Voor graafwerk heb je mannen nodig.

Prent Grave - bron: collectie BHIC 343-001649

DOOR ANKE HERMSEN

DE TROTS VAN OVERASSELT
Op 18 september jl. is Ben de Cort in Den Haag Nederlands Kampioen Judo in de categorie –18 jaar geworden. Wat een prestatie. Van
harte gefeliciteerd namens onze gemeenschap.
Dit was al de tweede keer dat Ben als Nederlands Kampioen eindigde. Drie jaar geleden won hij deze titel al in de categorie –15
jaar. Ben komt uit een sportief gezin. Zijn twee broers beoefenen
ook judo en ook zijn ouders zijn erg sportief. Er wordt goed voor de
jongens gezorgd. De trainingen vinden plaats in Nijmegen, Eindhoven en Papendal, er wordt dus heel wat afgereden. Voeding en rust
moeten in balans zijn om het lichaam gezond te houden.
Ben heeft duidelijk een goed voorbeeld gehad gezien zijn tomeloze
discipline en ambitie. Ben traint namelijk zeker 12 uur per week. Hij
volgt onderwijs op het Kandinsky college, VWO 5 tweetalig, twee
dagen per week traint hij voor èn na schooltijd. Zijn school geeft
hem ruimte voor het verwezenlijken van zijn droom. Ben heeft dan
ook de talentstatus van NOC*NSF.
Toen Ben nog heel jong was ging hij meekijken naar de judotraining van zijn broer. Het was meteen duidelijk, hij was niet van de
tatami (judomat) af te krijgen. Helaas met twee en half jaar ben je
nog iets te jong voor de sport; Ben mocht toen hij 4 jaar werd echt
meesporten bij Judovereniging Heumen. Van dat moment af liet de
judo hem niet los. Inmiddels is hij dankzij jarenlange begeleiding van
Budoschool Gennep doorgestroomd naar de Talentlocatie van de
Judobond in Nijmegen (Topjudo Nijmegen).
Twee weken voor het NK wist Ben zich te kwalificeren voor het NK
door het districtskampioenschap te winnen. Ook zijn jongere broer
Noud wist zich hier voor het NK te plaatsen in dezelfde categorie
door een derde plaats te behalen. Uit elk van de 7 districten in Nederland mochten er 4 judoka’s door naar het NK.
Het was prachtig dat de twee broers dit jaar samen mee mochten doen. Noud werd eerder in het
toernooi uitgeschakeld en mocht niet meedoen voor de prijzen, maar hij was tot tranen geroerd
dat zijn broer Ben deze geweldige eerste plaats bereikte. Bens blik richt zich nu op de Europacups.
Over twee jaar stroomt hij door naar de categorie –21, vandaaruit kan hij geselecteerd worden voor
de grote intercontinentale toernooien. Maar zover kijkt Ben nog niet vooruit. Alles stap voor stap. Dit
is een topsporter met ambitie en potentie. Uit Overasselt.
Ben is geselecteerd voor de Europese kampioenschappen in Bremen. Daar komt hij uit voor Nederland in zijn gewicht/leeftijdsklasse. Na Bremen gaat het internationale avontuur verder. Dat is natuurlijk erg mooi en heel Overasselt is er trots op maar het kost ook een hoop geld. Wil je bijdragen in
de kosten en Ben serieus sponsoren? Of wil je misschien liever in stilte een klein bijdrage doen?
Alles kan. Neem contact op met de redactie. Laten we Ben helpen deze sportdroom te verwezenlijken.
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DOOR JUDITH VAN BEUKERING

AGRARISCH MUSEUM DE LAGE HOF IN BEELD: HET KARNHUIS
We zijn weer voor jullie op zoek gegaan in de
collectie van het Agrarisch museum naar een
museumobject ‘met een verhaal’. Eerder bespraken we de hondenkar, de wanmolen, Keulse
pot, de ‘Goeje Kamer’ en de muizenval van Wim
‘de Kuster’. Dit keer brengen we een bezoek
aan het jongste bijgebouw op de brink achter de
herenboerderij: het karnhuisje.
Bouwmeesters
De fundamenten van het karnhuisje werden al in
2012 gelegd, in 2017 is de bouw echt van start
gegaan. Een rietdekkersbedrijf heeft op de basisconstructie een mooie kap aangebracht; tijdens
de Oogstdag van 2018 konden bezoekers een
demonstratie van dit specialistische werk nog
meemaken. De afgelopen twee coronajaren hebben vrijwilligers van het museum gestaag doorgewerkt aan het metselwerk en de buiten- en binnenafwerking van het karnhuis. Met name André
Arts, Jos van Hezewijk en Toon Jansen voerden

Ine Hopman aan het werk
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de werkzaamheden uit, onder leiding van bouwmeester Toon den Brok. Op de Oogstdag van
dit jaar, zondag 5 september, werd het karnhuis
officieel in gebruik genomen. Burgemeester Marriët Mittendorff verrichtte de openingshandeling
met het aansnijden van één van de eerste zelfgemaakte kazen. Verschillende bezoekers hebben
die dag een stukje van deze jonge kazen kunnen
proeven. De positieve reacties waren ongetwijfeld
zeer bemoedigend voor het groepje vrijwilligers
dat onder begeleiding van Ine Hopman-Jilesen
van kaasboerderij de Diervoort de eerste beginselen van het kaasmaken is bijgebracht.
Wel of geen kaas van gegeten
Hoe wordt kaas eigenlijk gemaakt? Er zijn veel
manieren om kaas te maken van koemelk (of
melk van andere dieren), maar in één opzicht zijn
alle methoden gelijk. Het gaat erom dat de vaste
bestanddelen van de melk worden gescheiden
van de vloeibare. De vaste stoffen in koemelk zijn
melkeiwitten, melkvetten, melksuiker of lactose,
mineralen en vitaminen. Om één eenheid kaas te
maken zijn ongeveer tien eenheden melk nodig.
Het kaasmaken, of dit nu in de fabriek gebeurt of
op de boerderij, doorloopt grofweg deze fasen:
allereerst wordt aan de lauwwarme melk zuursel
en stremsel toegevoegd. Zo ontstaat een puddingachtige dikke massa: de wrongel. Deze wordt
volgens een bepaald patroon geroerd waardoor

de wrongel vocht verliest (wei) dat kan worden
afgetapt. Door te blijven roeren wordt de wrongel
steeds steviger. Op een gegeven moment kan de
wrongelmassa verdeeld worden over de kaasvormen en geperst. De kaas gaat vervolgens in een
pekelbad. Dit verbetert de smaak en de structuur,
en de kaas krijgt een korst wat de houdbaarheid
verhoogt. Doorgaans wordt de kaas voorzien van
schimmelwerend, ademend kaasplastic. Dan gaat
de kaas naar de opslagruimte om op planken te
rijpen. Op gezette tijden moeten de kazen worden gekeerd. Voor een jonge kaas is de rijping
minimaal vier weken. Hoe langer een kaas rijpt,
hoe zouter en smaakvoller deze wordt. Na ongeveer vier maanden noemen we het belegen
kaas en na zeven maanden extra belegen. Oude
kazen kunnen wel tot een jaar lang liggen en worden dan droog en brokkelig van structuur.
Geduld en sterke armen
Vroeger was het karnen (waarbij uit room boter
en karnemelk werd bereid) en het kaasmaken
de taak van de boerin. Het werk was zwaar en je
moest er sterke armen voor hebben. Het karnen
gebeurde door de room urenlang te stampen in
een stootkarn of later door een karnton met een
zwengel rond te draaien. Nog steeds worden
er kazen gemaakt op boerderijen, maar vanaf
het eind van de negentiende eeuw kwamen er
steeds meer melk- en kaasfabrieken waarin de
processen mechanisch verliepen. In Overasselt
stond aan de Schoonenburgseweg een melkfabriek waar behalve melk ook boter en karnemelk
werd geproduceerd. De opa van mijn man Theo
Theunissen, werkte daar in de fabriek en had als
bijnaam Dorus ‘de botterklotser’ ofwel ‘d’n botterkletser’.
Oproep kaasmakers
Het is de bedoeling om in het karnhuis van de
Buurderij regelmatig kaas, boter en misschien
ook andere zuivelproducten te gaan bereiden.
Vooral om dit ambachtelijke werk te leren en
de kennis hier over niet verloren te laten gaan.
Hiervoor zoeken we nog liefhebbers die het leuk
vinden om samen al doende te leren om dat later
eventueel in workshops of anderszins aan een
breder publiek door te kunnen geven. Interesse?
Je kunt je aanmelden via info@buurderijdelagehof.nl. Coördinator van het karnhuis Piet van
Casteren zal dan contact met je opnemen.

Burgemeester Mittendorf en Ine Hopman trots
op de eerste ‘buurderij-kazen’

UITBREIDING VAN ONZE BIGBAND
De Bigband 6611 is een gezellige club van 17 muzikanten, die eigentijdse jazzmuziek speelt en met
een vleugje pop, de swing erin brengt. We spelen
echte bigband muziek, maar maken ook regelmatig
een uitstapje naar minder bekende stromingen en
tunes.
We gaan onze band uitbreiden met een PERCUSSIONIST(E), SCHUIFTROMBONE en 2e ALTSAX
De bigband staat onder leiding van Niels Hendriks
Zie: http://www.hendriksmuziek.nl/page-2
We repeteren op dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in het Verenigingsgebouw te Overasselt.
Heb je altijd al in een bigband willen spelen? En
ben je benieuwd naar onze setlijst? Kom dan gerust
eens langs of neem contact op met:
Marianne Timmermans 06-27369306
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EEN ECHTE SCHRIJVER OP BEZOEK BIJ DE ZILVERBERG
In de groepen 6, 7 en 8 hebben we bezoek gehad van Ineke Kraijo. Ineke heeft al veel boeken
geschreven. We hebben in de klas eerst boeken
van Ineke gelezen zodat we goede vragen konden stellen over haar boeken. Omdat we het in
de bovenbouw ook hebben over de oorlogen

was het boek over de eerste wereldoorlog “Over
de grens” een interessant boek. We hebben
geleerd dat er veel mensen betrokken zijn bij het
schrijven van een boek: bijvoorbeeld een drukker,
een redacteur, een illustrator, een uitgever en een
grafisch ontwerper.

DOOR MARNA VAN DARTEL

BUITENGEWOON MAASMARKT OVERASSELT
ZEER GESLAAGD!
In een zonovergoten weiland op de hoek Tempelstraat/Maasdijk vond de eerste editie plaats
van Buitengewoon Maasmarkt Overasselt. Ruim
35 kraamhouders hadden zich aangemeld voor
deze markt in festivalsfeer. Een grote variatie aan
handwerk, ambachtelijke producten, artistieke
objecten, uit de hand gelopen hobby’s, knutselwerkjes en meer, zorgden voor een bonte, kunstzinnige en unieke verzameling aan koopwaar.
Mooi om te zien hoe iedereen met passie en
overtuiging hun zelf gecreëerde producten aan
de man of vrouw bracht. Hier ging je in gesprek
met de maker zelf, en zo had iedere kraam z’n
eigen verhaal.
Vanaf 11.00 uur was de Tempelstraat gevuld met
wandelend publiek richting de Maas, waaronder
veel dorpsgenoten. Maar ook daarbuiten wist
men ons goed te vinden: maar liefst 1350 bezoekers bezochten de markt. Er heerste vanaf het
begin een gezellige sfeer, gemoedelijk en ontspannen, er werd gelachen en plezier gemaakt.
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Kinderen renden door de wei, konden knutselen
en schminken of verkochten hun eigen spulletjes
op de kleedjesmarkt. Volwassenen troffen elkaar
eindelijk weer eens in het echt. Er was lekker eten
en er stonden zelfs bankstellen voor wie even
heerlijk onderuit wilde zakken.
De dag werd omlijst door diverse muzikale
optredens, verhalen en dans. Allemaal geheel
belangeloos. Het was geweldig om te zien hoe
iedereen hiervan genoot, het gaf nog meer kleur
aan deze prachtige dag.
Ontmoeten en verbinden was ons uitgangspunt
en we durven te zeggen dat dat is gelukt! We zijn
overspoeld met vele leuke en enthousiaste reacties, echt overweldigend. Dank voor jullie aanwezigheid, dank aan iedereen en alle vrijwilligers
die dit samen met ons mogelijk hebben gemaakt.
We kijken terug op een mooie eerste editie van
Buitengewoon Maasmarkt Overasselt. Graag tot
2022!

Maasmarkt fotocollage. Foto’s door: Bart Nijs, Elles Voermans en Yva Voet
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DOOR WIM COUSIJN

EEN HEERLIJKE WERKGROEP!
Geschiedenis van Overasselt steeds verder ontsloten.
Een jaar of drie bestaat de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt inmiddels. Twee dames en zes
heren stellen zich ten doel om in de geschiedenis
van ons dorp te duiken. De kennis die zij daarbij opdoen willen zij delen met zoveel mogelijk
mensen die ‘wat met ons dorp hebben’. En ze
gaan als een speer!! Ze zijn aangesloten bij het
erfgoedplatform binnen de gemeente Heumen. Daarin zijn allerlei clubjes die zich met dat
erfgoed bezighouden verenigd. Maar ‘die van
Overasselt’ zijn ongekend productief. Zo zijn er
inmiddels diverse boekjes verschenen (cahiers)
waarin rijk geïllustreerd verteld wordt over wat het
onderzoek heeft opgeleverd. Recent verschenen
nog twee boekjes: eentje over de uithongeringslinie
die Prins Maurits in 1602 om Grave heeft aangelegd om de Spanjaarden daar weg te krijgen
(gelukt!) en eentje over het bezit (grond en
boerderijen) van de kloosters die hier een paar
eeuwen de dienst hebben uitgemaakt. In dezelfde serie verschenen ook al boekwerkjes over het
veer bij Grave, het verdwenen kasteel Heumen,
de Heumense molens door de tijd heen, het vestingwerk van Coehoorn bij Grave en een heuse
Canon. Dat laatste werk bevat 50 verhaaltjes die
samen een goed beeld geven van de geschiedenis van wat nu het grondgebied van de gemeente
Heumen is. En als ik me niet vergis zitten er nog
een paar boekjes in de pijplijn…
Daarnaast heeft die zelfde werkgroep Heerlijkheden Overasselt inmiddels 4 prachtige wandelingen in en om het dorp uitgezet. Rode, groene,
blauwe en oranje markeringen wijzen de weg.
De bijbehorende folders geven overzicht (kaart)
en veel achtergrondinformatie. En ook onderweg
kun je aan de hand van QR-codes een doorkijkje
krijgen in de historie van specifieke plekjes en/
of gebouwen. Op de website van het erfgoedplatform (www.erfgoedheumen.nl) wordt ook de
speciale Market Gardenwandeling beschreven

en toegelicht. Volg de gele paaltjes!
En dan zijn er nog de historische namen van
akkers en weilanden die u wellicht gezien heeft:
gele bordjes met daarop de naam van het weiland waar ze bij staan. Ook weer met QR-code
zodat u het verhaal achter de naam kunt achterhalen.
Begin deze maand is ook de beeldbank van Erfgoed Heumen in de lucht gekomen. Deze beeldbank is te bereiken via een afzonderlijke knop
op de website van www.erfgoedheumen.nl. De
werkgroepen Heerlijkheden en Woord en Beeld
Overasselt zijn doende om er audio- en beeldmateriaal over ons erfgoed op te plaatsen. In de
volgende editie van de Dorpskrant volgt hierover
meer informatie.
De Werkgroep Heerlijkheden Overasselt volgt
ook bouwvoornemens binnen het dorp op de
voet en kijkt samen met anderen naar de kansen
om ons erfgoed daarbij waar mogelijk te ontsluiten en te bewaren, zoals bij de lopende projecten
van De Zilverberg en De Bakelaer.
Tenslotte zijn er de vertelochtenden in de bibliotheek van het Verenigingsgebouw. Daar worden
op vrijdagochtenden lezingen gegeven over interessante onderwerpen uit onze geschiedenis. Zie
aan de achterzijde van iedere dorpskrant: daar
worden ze genoemd. Gratis en voor iedereen
toegankelijk.
Overasselt kan blij zijn met dit clubje enthousiastelingen. We zullen er nog vaker van horen/zien.

ADVERTENTIE

betaalbaar - betrouwbaar - snel
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DOOR DORPSPLATFORM OVERASSELT

DORPSPLATFORM OVERASSELT WIL ONTWERP
HERONTWIKKELING LOCATIE HOOGSTRAAT VAN TAFEL
Overasselt heeft al jaren grote behoefte aan
extra woningen. Om die reden kijkt het hele
dorp, sinds supermarkt Derks zijn verplaatsing
heeft aangekondigd, naar de bouwmogelijkheden op de vrijkomende locatie. Toch verwijst de
werkgroep wonen van DorpsPlatform Overasselt
(DPO) het ontwerp van de herontwikkeling aan
de locatie Hoogstraat naar de prullenbak. Nieuwe woningen, ja graag maar niet blind bouwen,
bouwen, bouwen. Eerst nadenken, een passende visie ontwikkelen en goed kijken naar de
samenhang met de omgeving. Ook afstemming
met de bouwmogelijkheden op andere locaties
is van groot belang. Allemaal niet gebeurd. De
kernvraag is volgens de werkgroep: staat winst
maken voorop of gaat het over de juiste (betaalbare) woningen met een bij de historische plek
passende uitstraling? Over het antwoord op
deze vraag hoeft in Overasselt niemand lang na
te denken.
De start van de herontwikkeling was buitengewoon ongelukkig. Waar de gemeente Heumen
de mogelijkheid had deze locatie te verwerven,
heeft zij deze kans laten liggen. Het perceel is
nu eigendom van een projectontwikkelaar. Met
een eenzijdig ontwerp spiegelt JOP Projectontwikkeling BV (een samenwerking tussen Jan
Oosterhout Groep uit Wijchen en de Petersgroep uit Schaijk) toekomstige bewoners het
Overasselt van overmorgen voor. De gemeente
heeft nagelaten vooraf een stedenbouwkundige visie te maken zodat het ingediend plan
niet echt getoetst kan worden. Het enige wat
de gemeente tot nu toe deed, was bureau LOS
Stadomland stedenbouwkundige randvoorwaarden laten opstellen. Niet vooraf, maar met het
plan van de projectontwikkelaar in de hand. Een
volstrekt achterhaalde aanpak om dit achteraf te
doen. De inwoners van Overasselt voelen zich
enorm geschoffeerd door zowel de gemeente
als de ontwikkelaar.
Wat is er mis met het ontwerp? Elke aansluiting
bij de sfeer en het karakter van de drie dominante straten in de omgeving ontbreekt. De
Hoogstraat heeft een dorpse en klassieke uit-

straling, met een bepaald ritme en volume. Het
agrarische karakter van de Garstkampsestraat
met boerderijen en schuren (losjes in het profiel)
staat daar letterlijk haaks op. De Laagstraat met
het gezicht naar buiten gericht is weer van een
andere orde. Vanuit deze historische drie-eenheid zou de gemeente samen met het dorpsplatform en inwoners een stedenbouwkundige
visie moeten ontwikkelen.
Het ontwerp van JOP Projectontwikkeling komt
over als vreemde ‘maanlanding’. Het heeft geen
of onvoldoende relatie met de bestaande bebouwing en lijkt vooral ingegeven te zijn door
‘massa is kassa’. Het appartementencomplex
aan de Hoogstraat is te kolossaal en staat los
van de omgeving. En een straat met een rechte
liniaal van 9 rijwoningen die loodrecht uitkomt
op de Garstkampsestraat. Hoezo passend?
Wie verzint zoiets? Ook zijn er meer eenheden
geprojecteerd dan de maximaal toegestane 30
woningen. Gevolg: een stenig ontwerp met weinig groen en nauwelijks open ruimte. Naar de
verdeling tussen duur/betaalbaar en huur/koop
blijft het gissen.
Hoe verder? Voor Overasselt is het cruciaal dat
er voor de komende 100 jaar een mooi stuk aan
het dorp toegevoegd wordt. De werkgroep wonen van DPO wil het ontwerp van tafel en roept
de gemeente op haar verantwoordelijkheid te
nemen. Maak serieus werk van participatie en
ga in overleg met het dorp. Met een door het
dorp gedragen visie kan de projectontwikkelaar
een mooi, toekomstbestendig ontwerp maken.
Zo voegen we kwaliteit toe en kunnen starters,
doorstromende (jong)volwassenen en ouderen op een prettige manier in ons dorp blijven
wonen.
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DOOR HENK VAN LIN EN JUDITH VAN BEUKERING

REACTIE - REDACTIE
Naar aanleiding van het verhaal over Wim Dinnissen (Dorpskrant 2021 nr. 4, p.19 ) die in de volksmond ‘Wim de Kuster’ werd genoemd, schreef Henk van Lin de redactie met een mooie aanvulling.
Schouwen in het donker
“Een dagelijkse activiteit van Wim de Kuster
was het sorteren, schouwen en verpakken van
kippeneieren. Eerst vanuit een kleine loods
tussen het huis en de werkplaats van zijn broer,
automonteur Tien […]. Deze loods is later nog
door het Wit-Gele Kruis gebruikt als opslag en
uitgiftepunt van hulpmiddelen. Aan de Koningin Julianastraat - naast het huis waar nu Rob
Theunissen woont en achter het Boerenbondgebouw (het pakhuus) - is toen een loods
gebouwd. Hent Schel haalde met tractor en
aanhangwagen de eierkisten op bij de aangesloten boeren. In de loods werd in het donker
gewerkt. De rekken met eieren schouwde men
op een lichtbak. Verdachte eieren werden nog
eens apart bekeken op een UV-lamp. Vervolgens werd alles voor transport klaar gemaakt.
Een opleggercombinatie van de Eiermijn(veiling) uit Roermond haalde de gecontroleerde
eieren regelmatig op. Als kinderen liepen wij
daar naar binnen om te kijken en een praatje te
maken.”
Aan de leg
Henk vertelt ons ook nog het een en ander
over hoe het er vroeger aan toe ging op de
boerderij: “Bij iedere boerderij stond wel een
kippenhok. (Er staat er nog een op de hoek
van de Tempelstraat en de Oude Kleefsebaan.)
In de winterdag moest de boer of boerin al
rond vijf of zes uur opstaan om het licht aan te
maken bij de kippen, zodat deze dachten dat
het ochtend was en aan de leg gingen. Later
volgde de automatisering in het kippenhok en
kwam de tijdschakelklok. De boer en boerin
hoefden voor dit werk niet meer zo vroeg uit de
veren. Mijn vader die elektrotechnisch installateur was, heeft veel van deze zogenaamde ‘kippenklokken’ geïnstalleerd. Wij haalden de eieren bij Gradus Jansen. Diens boerderij stond
aan de Oude Kleefsebaan op de hoek met wat
nu de Craeyenbergh is. Ruim 60 jaar geleden
betaalden wij 10 of 11 cent per ei. Eieren zijn in
feite dus nooit duurder geworden!”
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Eieren voor je geld?
Over dit laatste moest ik even nadenken, want
in de winkel betaal je tegenwoordig doorgaans
meer dan 60 eurocent voor een doosje met 6
eieren. Maar als het om de marktprijs gaat (en
je oude centen aan eurocenten gelijkstelt), klopt
het wel bij benadering. Deze ligt, afhankelijk van
het formaat van de eieren, tussen de 7 en 15
eurocent. De prijs voor een mediumformaat ei
komt als volgt tot stand: Voor een opgekweekte
Barnevelder legkip betaalt een producent ongeveer 5 euro. Die kip legt in haar leven ongeveer
400 eieren. Dat betekent dat een ei rond de 1,25
eurocent kost. Daar moeten ook nog de onkosten
van de legkippenhouder worden bijgeteld. Stel
dat is 7,5 eurocent voor het voer, de stal en variabele kosten als personeel. Dan kost het uiteindelijk 8,75 cent om één medium ei te produceren.
Met de verkoop tegen 10 of 11 cent zou de boer
een kleine winstmarge hebben. De winkelprijs
wordt bepaald door andere schakels in de keten,
zoals het transport, het verpakken en wat de
supermarkt er nog bovenop zet. Met name de
prijzen voor scharrel-, vrije uitloop- en biologische
eieren zijn de laatste jaren sterk gestegen. Vanwege het (onterechte) imago dat bruine eieren
gezonder zouden zijn, betaal je in de winkel 7 à
8 cent meer per stuk voor bruine dan voor witte
eieren. Hoewel witte eieren evengoed biologisch
of vrije uitloop kunnen zijn, worden deze nog
steeds geassocieerd met de dieronvriendelijke
legbatterij. Als klant betaal je dus vooral voor een
goed gevoel.

Tijdklok (collectie Agrarisch museum), voor het instellen van de elektrische
verlichting. Door de verlichting bij de kippen aan te zetten, werden de dagen
langer en produceerden de kippen meer eieren. Foto: Peter Sanders

DOOR NICK EGTBERTS

SPORT, VET, OUD IJZER EN GEBRUIKTE KLEREN
Dan woon je al bijna twee jaar in Overasselt en
hoor je toevallig dat er bij de voetbalclub een
bak staat voor oud ijzer. Ik heb daar direct mijn
oude fiets over het hek ingegooid, daar heeft
de club nog iets aan en hoef ik niet helemaal
naar Bijsterhuizen in Wijchen te rijden.
Toevallig zag ik dat er ook een kledingcontainer
en een afvalbak voor vet staat. En daar wordt
de korfbalvereniging weer beter van… Alweer
iets geleerd! Als je goed kijkt zie je net achter
het hek de oud-ijzercontainer.

DOOR DE REDACTIE

WIE MAAKT DE VOORPLAAT VOOR ONS KERSTNUMMER?
De redactie roept fotografen en/of tekenaars (M/V) op om voor de decemberuitgave van Dorpskrant Overasselt een mooie plaat in te sturen die wij dan op de voorkant kunnen plaatsen. Stuur
je inzending op aan redactie@overasselt.info vóór 12 november. Van de door ons gekozen inzending vermelden we natuurlijk de naam.

ADVERTENTIE

Goed nieuws!
Vanaf 1 november 2021
halen wij gratis luiers en
incontinentiemateriaal
gescheiden op

VIEZE

LUIERS
FRISSE

WINST

De gemeente Heumen en Dar gaan
samen met jou voor minder restafval.
Hoe beter jij jouw afval scheidt, hoe
minder restafval je overhoudt. Van vieze
luiers en incontinentiemateriaal maken
we nieuwe producten. Bijvoorbeeld
autobumpers en plastic straatmeubels.
Ook winnen we energie. Zo worden
vieze luiers, frisse winst!
Meer weten? www.dar.nl/luiers
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DOOR JUDITH VAN BEUKERING EN FONS GERRITS

KUNSTROUTE HEUMEN – AFSLAG OVERASSELT
Tijdens de opening van de zomerexpositie ‘Out
of the blue, into the Green’ in de Veldschuur,
een initiatief van kunstenaar en organisator
Walter van der Cruijsen, stelde burgemeester
Marriët Mittendorff dat Overasselt een écht
kunstenaarsdorp is. Een mooie gelegenheid
om kennis te maken met enkele Overasseltse
kunstenaars deed zich voor op 4 en 5 september tijdens de kunstroute Heumen. Kunstenaars hielden dat weekend open atelier en
toonden hun eigen werk, vaak in combinatie
met gastkunstenaars uit Nijmegen of uit de regio. Voor de redactie aanleiding om een ronde
te maken: afslag Overasselt.
Professioneel en doorgewinterd
Van de deelnemende kunstenaars hebben
sommigen een opleiding gevolgd aan een
kunstacademie, anderen zijn doorgewinterde
amateurs. Niet iedereen die toegezegd had,
deed (zelf) mee. Ine de Cock bleek een cursus te geven in Frankrijk en haar atelier was
niet te bezoeken. De ontwerpers van House of
Thol stonden met hun producten op de beurs
van Milaan, en werden heel aardig vertegenwoordigd door hun (schoon-)ouders. Tja, als
je de keuze hebt tussen de beurs in Milaan
of de kunstroute Heumen… En, moesten we
constateren, lang niet alle kunstenaars met
standplaats Overasselt waren te zien tijdens dit
weekend. Daar komen we nog op terug.
House of Thol: duurzaam design
Al enige tijd vroegen we ons af hoe het kon
dat deze jonge ‘hippe’ ontwerpers in Overasselt zijn neergestreken. Bij het bezoek aan
hun werkplaats aan de Parksesteeg werd deze
vraag meteen beantwoord. Nu de woningmarkt
in het westen onmogelijk is geworden, hebben
Thomas Linssen, Jana Thol en hun kinderen,
samen met hun (schoon-)ouders die al eerder
een tijd in Overasselt woonden, hier de ruimte
gevonden om te leven en te werken. Linssen
en Thol ontwerpen en maken duurzame producten, zoals lampen van gerecyclede luxaflex. Ook transformeren ze ‘saaie’ gebruikte
kantoorkasten tot aantrekkelijke kabinetten en
bedachten ze een slimme manier om groenten
en fruit langer te kunnen bewaren buiten de
14

koelkast. Voor dat laatste ontwikkelden ze de
‘Poma/Olera’, een keramische schaal met compartimenten, die gekoeld wordt met een laagje
water. www.houseofthol.nl
Wilfrie Linssen: van liggend naakt tot loopvogel
Ook aan de Parkesteeg het atelier van Wilfrie
Linssen die bronzen en stenen beelden maakt.
Haar werken zijn ‘klassiek’ in die zin dat het
figuren zijn, soms tamelijk realistisch dan weer
wat abstracter. Ze portretteert vaak dieren, bijvoorbeeld de exotische, gekleurde vogels die
ze tegenkwam op haar reis door Zuid-Afrika. In
de tuin viel het licht net heel mooi op een klein
liggend naakt, dat ze uiteindelijk ook in brons
gaat uitvoeren. Wilfrie exposeerde samen
met Pauline Verkuijlen uit Malden. Pauline gaf
vroeger beeldhouwlessen in de Veldschuur.
Het was altijd een fascinerend gezicht om daar
een hele rij cursisten buiten te zien (en horen)
hakken in steen. Pauline exposeerde nu vooral schilderijen, portretten die zij baseerde op
foto’s van Jimmy Nelson. Deze fotograaf reist
naar afgelegen gebieden waar hij de leefwereld
van natuurvolken in beeld brengt. https://www.
wilfrielinssen.nl
Machteld Meij: kleurige streken bij de vennen
Kunstenaar Machteld Meij woont samen met
haar partner op een idyllische plek vlak bij de
vennen. In coronatijd ging ze veel naar buiten
om te schilderen, bijvoorbeeld het rivierenlandschap langs de IJssel. Ze had verschillende
werken opgehangen in het bakhuisje dat ze,

Wilfrie Linssen

Peet Knook

met nog andere ruimtes, verhuurt voor overnachting aan met name pelgrims van de Walk
of Wisdom. Meij schrijft ook graag verhalen,
onder andere over de ervaringen met haar bed
& breakfast-gasten en de vele huisdieren die
op de boerderij een thuis hadden. Net zo kleurrijk en los geschilderd als haar kunstwerken,
beschrijft ze de verschillende karakters van de
mensen en dieren die haar leven verrijkt hebben. Te gast bij Machteld Meij tijdens de kunstroute waren Diny Timmers uit Gemert (keramiek), Galerie Stonedreams uit Nederasselt
(beelden), Lia Coppen uit Malden (schilderijen)
en Rose van den Hurk uit Nijmegen (beelden).
http://machteldmeij.nl
Monique van Haasteren:
kleuretsen op groot formaat
Monique maakt grafiek en specialiseerde zich
in Dublin in het kleuretsen. De invloed van Ierland zie je terug in haar landschappen waarin
megalithische monumenten staan. Het thema
van een ‘bovenwereld en onderwereld’ is ook
iets waar zij zich mee bezig houdt. In haar
meerlagige landschappen verschijnt soms een
ondergrondse wereld met fossielen, wortels en
zaden die daarin sluimeren. Deze werelden zijn
met elkaar verbonden, ervaart Monique. “Voor
mij is alles in het leven met elkaar verbonden
door onzichtbare processen die ik in mijn werk
zichtbaar maak. Grafiek maken is een bijzonder
proces. De resultaten zijn vaak zeer verrassend
en het werk blijft altijd boeien.” Monique vindt
het ontzettend dankbaar werk om ook anderen op dit pad te begeleiden. Monique had als
gast beeldhouwer Tajddin Özen uit Nijmegen.
Hij maakt werken samengesteld uit brons en
steen, waarvan het stenen voetstuk een extra
dimensie toevoegt aan het beeld. Özens werk
refereert o.a. aan mythologische verhalen, zijn
Koerdische achtergrond en ervaringen als politiek vluchteling. www.moniquegrafiek.nl
Peet Knook: onbevolkte landschappen
Peet Knook schildert landschappen. Het zijn
niet alleen herinneringen aan haar verre reizen
maar ook aan de regelmatige loop langs de
Maas. De natuur zet zij naar haar hand, met
expressieve en duidelijk zichtbare krachtige
verfstreken. Peet Knook houdt zich ook bezig
met grafische technieken en tekenen naar model. Al jarenlang komen een tiental beeldend

kunstenaars op donderdagmiddag samen om
naar model te tekenen. De resultaten daarvan
hangen in de gang van haar huisgalerie: Galerie Peet Knook. http://www.peetknook.nl/
Wanda Verschuur: grenzen van de steen
De uitdaging voor Wanda is op zoek te gaan
naar de grenzen van bewerkingen binnen in
de steen. Het onmogelijke mogelijk maken.
Dit resulteert in verbazingwekkend kleurrijke
beelden, die bij elke aanschouwing nieuwe indrukken geven. Wanda zoekt naar een perfecte
kleurbalans. Het werken in halfedelsteen jaspis
heeft haar voorkeur. www.wandaenpeer.nl
Corrie van Bloois: de innerlijke mens sieren
Corrie houdt zich bezig met ‘helend tekenen’.
Met haar tekenwerk helpt ze mensen om hun
eigen kwaliteiten te ontdekken. Een groot deel
van haar werk heeft de ‘Flower of Life’ als basis, oftewel de ‘Bloem des Levens’: een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle
leven in het universum. Interessant zijn haar
kleine tekeningetjes waarmee ze de dag rond
half zeven begint. Soms tekent ze met de ogen
dicht en verschijnen er zomaar mooie beelden.
Een enkele keer komt er iets voor de dag (letterlijk) dat als ontwerp dient voor haar oude beroep als goudsmid en maakt ze er een sieraad
van. Zoals Corrie het zegt: “Toen ik goudsmid
was, sierde ik de uiterlijke mens. Nu is het tijd
om het juweel te vinden in de innerlijke mens.”
http://www.degoudencirkel.com/
Ben je beeldend kunstenaar werkzaam en/of
wonend in Overasselt en wil je iets vertellen
over je werk? Neem dan contact op met de
redactie.

Corrie van Bloois

House of Tol
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KLEINHANDEL IN OVERASSELT
HEEFT U ER AL IETS GEKOCHT?
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DOOR NICK EGTBERTS

Afgelopen zomer is Max ‘efkes tot zichzelf gekomen’ tijdens zijn fietstocht van de Schappeveld naar de Mont Ventoux

MAX DE VISSER
Als u het colofon van dit blad ziet, dan komt U
de naam van Max de Visser tegen. Wij vonden
het tijd worden hem bij onze lezers te introduceren, vooral omdat hij zojuist zijn diploma aan
de HAS in Den Bosch heeft behaald.
Max is in 1999 geboren in Overasselt en heeft
tot voor kort op het Schappeveld gewoond.
Zelf zegt hij dat hij eigenlijk te laat geboren
is, hij houdt als een van de weinige van zijn
leeftijdsgenoten ‘gewoon van wat oude goede
muziek’, met Bruce Springsteen, Bob Dylan
en CCR als favorieten. Was hij een doodgewone dorpsjongen? Ik weet het niet... Een van
zijn herinneringen: hij kreeg elk jaar een zak
snoep van zijn ouders als hij het hele jaar niet
gevochten had! Gelukkig ging dat steeds beter.
Het liefst wilde hij na de lagere school naar het
Kandinsky, maar zijn ouders overtuigden hem
dat het Merletcollege in Grave toch een betere
keus was en daar is hij achteraf heel blij mee.
Zijn lievelingsvakken waren aardrijkskunde en
muziek en omdat de muziekdocent, de voor velen bekende Victor Kerkhof, hem afraadde voor
muziek te kiezen, werd het aardrijkskunde, om
precies te zijn: Geo, Media & Design. De Geo is
natuurlijk de aardrijkskunde, maar de media en

de design was iets wat bij de Dorpskrant heel
erg goed bruikbaar was. En zo kwam hij bij
ons terecht. In maart 2019 heeft hij de vormgeving van de Dorpskrant op zich genomen,
tot ons plezier maar ook voor onze lezers heeft
hij onmisbare ‘skills’. Ruim 2 jaar kwijt hij zich
ongelooflijk goed van deze taak, consciëntieus,
creatief en betrouwbaar. Daar kunnen we op
bouwen. Van zijn kant bekeken: het is heel erg
leuk om deel uit te maken van ons team en te
zien hoe zo’n krant tot stand komt. Een echte
win-winsituatie.
Op 13 juli j.l. heeft hij zijn diploma ontvangen
en sindsdien draagt Max de titel ‘Bachelor
of Science’, (BSc) ofwel inginieur (ing.).
Inmiddels heeft hij een aanstelling als junior
docent-onderzoeker aan de HAS Hogeschool
in Den Bosch. Wij feliciteren Max van harte
en hopen dat hij nog lang bij ons mag blijven.
Mochten er jongeren in Overasselt zijn die
media & design in hun studiepakket hebben,
dan is hij bereid om hen als assistent-vormgever een ideale werkervaringsplek aan te
bieden. Staat goed op je CV.
Nogmaals: Max, bedankt en van harte!
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ADVERTORIAL

FIT & FUN HEUMEN BLIJ MET START VAN SPORTLESSEN
Begin september heeft FIT & FUN Heumen,
de 50plus sportvereniging voor de hele
gemeente Heumen, haar sportactiviteiten
voor het nieuwe seizoen opgestart. Onze
sporters hebben met plezier en het nodige
zweet weer gesport in de eerste lessen.
Het was duidelijk dat iedereen de sportactiviteiten en de contacten met elkaar gemist
heeft. Nu de kantines weer open zijn, kan
er ook na de lessen de tijd genomen worden om met elkaar gezellig bij te kletsen.
FIT & FUN Heumen biedt op verschillende
plekken in de gemeente sportactiviteiten
aan zowel binnen als buiten, zoals Sport
en Spel, Ontspannen Bewegen, Bewegen
op Muziek, Functioneel Trainen, Bootcamp,
Nordic Walking, Sportief Wandelen, enzovoort. De lessen zijn ingedeeld naar kunnen, zodat er voor de fitte, de wat minder
fitte en voor de kwetsbare senior een passend aanbod is. Onze lessen worden gegeven door speciaal opgeleide docenten,
zodat goede begeleiding verzekerd is.

wordt aangepast aan de deelnemers. Voor
deze Total Body Workout en de eerder
gestarte Pilates les zoeken we nog extra
sporters.
In de media is regelmatig aangegeven hoe
ontzettend belangrijk het voldoende bewegen is en dat het niet kunnen sporten door
de lock-down tot verminderde gezondheid
heeft geleid, zeker bij senioren. Met onze
lessen bieden we iedereen de mogelijkheid
om weer gezellig in groepsverband te sporten en te bewegen.
Heeft u misschien belangstelling of kent
u iemand die belangstelling zou kunnen
hebben om lid te worden? Bezoek onze
website www.fitfunheumen.nl voor meer
informatie. U mag ook telefonisch contact
op nemen met Elly de Valk 0625209851 of
Henk Borgonje 0620551021.
En... de eerste 2 lessen zijn gratis.

FIT & FUN Heumen heette tot anderhalf
jaar geleden Old Socks. Onze nieuwe
naam, die helaas nog niet bij iedereen
bekend is, geeft aan dat we als vereniging
met vernieuwde energie onze sportlessen
aanbieden aan iedereen in de gemeente
Heumen.
Nieuw in Overasselt is de Total Body Workout
les, gegeven door Imke Bonnamy. Total Body
Workout is een fijne workout waarbij alle
spieren aan bod komen. Er wordt gewerkt
op muziek aan kracht en uithoudingsvermogen, met gebruik van een dynaband,
matje, gewichtjes en andere attributen.
Deze les is voor iedereen vol te houden en
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DOOR NICK EGTBERTS

KIJK UIT! EEN MENING.
De Europese Unie, de Verenigde Naties en
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
pleiten allemaal voor ‘30km per uur-steden
en -dorpen’. Straten waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden maken steden en
dorpen weer ‘leefbaar’, schreef de WHO. Een
nog niet gepubliceerd Overasselts onderzoek
wees uit dat 87% van de bevolking voor een
dergelijke beperking is en in Nederasselt en
Heumen zijn vergelijkbare cijfers te verwachten.
In Malden is de grootste ergernis de dwars
door het centrum van Malden lopende provinciale weg waar ooit de raad een gezamenlijke
actie voerde door een tijdje om de beurt via
de zebrapaden over te steken. De actie was
volkomen zinloos. Inmiddels begrijpt de raad
dat de provincie daar de baas is en houdt zich
dus daar niet meer mee bezig. En daarbij:
door de rotondes lukt het niet eens om 50 km
per uur te rijden, dus daar maakt men zich
echt niet druk over. Eigenlijk moeten we het
hier alleen over Overasselt hebben en zijn we
krampachtig op zoek naar een gezamenlijk
belang, dat er niet is.
Wij in Overasselt, en trouwens ook Nederasselt worden helemaal gek van ‘onze’ provinciale weg, de N846. Het is van de zotte dat
er zo hard gereden wordt, sterker nog: kan
worden! Het hele traject van Nederasselt tot
de haakse bocht bij Heumen meet 7,5 kilometer. Hiervan zit er 1500 meter in de beide
kernen. Als er daar i.p.v. 50 km per uur slechts
30 km gereden wordt scheelt dat 78 seconden, ACHTENZEVENTIG TELLEN!!!
Onze gemeenteraad is daar niet mee bezig, zij
gaan daar niet over en trouwens… . Overasselt
en Nederasselt, daar komen ze eigenlijk bijna

nooit. En de provincie dan zult u zeggen. Nou,
daar wordt al jaren niet aan ons probleem gedacht, en we wonen ook nog echt aan de rand
van de provincie, een randgevalletje dus, dat is
een ver-van-hun-bed-show.
Inmiddels is duidelijk dat de provincie Noord
Brabant de N321, de weg van Cuijk naar Grave
en dan naar Oss heeft aangemeld voor het
nieuwe tolsysteem voor vrachtwagens, zodat
het vrachtverkeer andere keuzes moet maken.
En waar gaan ze dan heen? Ik denk de N846,
ik kan wel janken!
Zelfs een zebrapad bij onze schitterende
supermarkt is toch een moeilijk geval. De
gemeente neemt het mee in het overleg met
de provincie over het groot onderhoud (waarschijnlijk in 2025) en de provincie zegt in op
een dringende oproep voor een zebra: ‘‘wij
vinden het nog niet nodig en adviseren’’ en
ik citeer “goed uit te kijken bij het oversteken
en oogcontact te zoeken met de naderende
bestuurder”. Dus gewoon: kijk uit! De volgende
keer gaan we wat dieper in op het tolsysteem.

ADVERTENTIE

Grafisch ontwerp & communicatie
Stefan Theunissen

06 12 27 27 05

info@beeldstaal.eu

www.beeldstaal.eu
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DOOR WIM COUSIJN

ZONNEPARK TEERSCHE SLUISPOLDER
Energiecoöperatie Heumen (ECH) is een groep
inwoners binnen onze gemeente die probeert uit
zon, wind en water (hernieuwbare, niet-fossiele
bronnen dus) binnen ons eigen gebied energie
op te wekken. En die energie zou dan voor inwoners van de gemeente Heumen zijn. De leden
van ECH zoeken grote daken en land voor zonnepanelen, studeren op een waterkrachtcentrale
onder de brug over de Maas bij Nederasselt en
kijken waar windmolens gebouwd zouden kunnen worden. Dat past mooi in het streven van de
gemeente om in 2030 bij de opwekking van energie geen CO2 meer vrij te laten komen.
Eerste grote project!
Het ziet er naar uit dat eind 2023 het eerste
zonnepark wordt opgeleverd. Geweldig nieuws!!
Het is een groot samenwerkingsverband tussen
nogal wat partijen. Naast de bewonersclub ECH
noemen we de gemeente, de Provincie, ‘Groen
Leven’ en ‘Enovos Green Power’ (twee bedrijven
die duurzame energieprojecten ontwikkelen).
Ook Wiek-2 is een ontwikkelaar van groene energieprojecten: dit bedrijf adviseert onder meer de
Energiecoöperatie Heumen (bewaakt dus indirect
de belangen van bewoners). Wiek-2 is zeer nauw
betrokken geweest bij de stichting van het Zonnepark Reeth bij Ressen. En natuurlijk de eigenaren
van grond: de families Hopman en Föllings. Bij de
realisatie van het project wordt er naar gestreefd
om zo veel mogelijk te werken met plaatselijke
bedrijven en instellingen.
Ligging
De zonnepanelen komen in de Teersche Sluispolder, grofweg gelegen tussen het Maaswaalkanaal, de A73 en de Maisdoolhof. Het gaat om
bijna 20 hectare. Genoeg om voor 7000 huis20

houdens in de gemeente Heumen stroom op te
wekken! Dat is dus bijna voor álle huishoudens in
onze gemeente.
Kansen voor biodiversiteit
Via dit project wordt ook geprobeerd om door
middel van hagen, poelen, misschien een voedselbos, bij te dragen aan meer diversiteit in wat
er groeit. Je verhoogt daarmee de slagkracht van
moeder natuur: meer bodemleven, meer insekten, meer kruiden. Het zal ook een plek worden
waar geleerd kan worden door jonge mensen:
over CO2-neutrale energieopwekking, over de
noodzakelijke landbouwhervormingen, over landschappen en ‘de natuur’.
Wie wordt de eigenaar?
De verwachting is dat het park 25 tot 30 jaar
kan meegaan. Nadat het zonnepark is opgeleverd, wordt Energiecoöperatie Heumen eigenaar. Die kunnen dat nu niet zelf betalen natuurlijk. Daarom zullen er aandelen uitgegeven
worden. En kunnen u en ik die aandelen kopen.
De bedoeling is dat de aandelen wat zullen
opleveren. Daarbij wordt ook gedacht aan het
vormen van een zogenaamd gebiedsfonds.
Dat is een potje waarin jaarlijks een deel van
de te verwachten winst van het project gestort
wordt. Mogelijk via ECH kan dit potje verdeeld
worden over diverse andere bewoners-projecten binnen ons gebied en op deze wijze
bijdragen aan leefbaarheid. De criteria hiervoor
dienen nog uitgewerkt te worden. In Ressen,
ten noorden van Nijmegen, is hier al ervaring
mee opgedaan en zijn bewoners er over het
algemeen zeer tevreden mee. We zullen u hier
op de hoogte houden van de vorderingen van
het zonnepark.

DOOR DE REDACTIE

DRUGSPANDEN IN OVERASSELT
Wat moeten we daarmee?
Bijgaande foto toont de historische boerderij
‘De Schuurgraaf’. Het is inmiddels het zoveelste
pand dat op last van de gemeente gesloten is.
Je vraagt je af wat onze omgeving zo aantrekkelijk maakt voor drugscriminelen. De rust, het
afgelegen karakter? Het zijn niet alleen een paar
panden van waaruit drugs geproduceerd en/of
verhandeld worden. Met regelmaat wordt ook
afval dat bij de productie van drugs vrijkomt, gewoon in de natuur gedumpt… In de Vennen of bij
de Erpewaai, gewoon aan de dijk.
Natuurlijk is het een zaak van de politie om hier
alert op te zijn en er paal en perk aan te stellen.
Maar zelf kunnen we ook wat doen: wanneer u
aanleiding heeft te denken dat er ergens verdachte zaken plaatsvinden, belt u dan de politie en help
hen aan informatie. Dat is in ons aller belang.
DOOR ERIK DYCKHOFF

CONCERT TER NAGEDACHTENIS
VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE PANDEMIE
Op 6 november om 20 uur brengt het ensemble INTERVALLI het Requiem van de
Vlaamse componist Jacobus de Kerle ten
gehore in de RK kerk van Overasselt. De
Kerle leefde van 1531 tot 1591. Hij was
een van de musici van de Franco-Vlaamse
School die de ontwikkeling van de westerse meerstemmige muziek gedurende twee
eeuwen bepaalde.

Voor meer info: Erik Dyckhoff
Erik Dyckhoff
Donderbergweg 8, Overasselt
telefoon: 06 48010092

Dit vierstemmig Requiem wordt slechts
zelden uitgevoerd maar ontroert en troost.
INTERVALLI zingt het ter nagedachtenis van
de slachtoffers van de pandemie.
Het ensemble heeft al enige keren in onze
mooie kerk gezongen. Het publiek was
telkens verrast door de sfeer die dit gezang
opriep. Dit concert wordt gedirigeerd door
Marianne Salden. Entree gratis. Een bijdrage wordt door parochie en ensemble zeer
gewaardeerd.
De componist Jacubus de Kerle
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DORSKRANTPUZZEL: OVERASSELT
Stuur uw oplossing vóór woensdag 10 november met vermelding van naam, adres en
telefoonnummer naar mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt.
Onder de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken, die een waardebon van € 15
van een van onze middenstanders naar keuze wint. Mailen kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info.
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DOOR WIM COUSIJN

HET VERENIGINGSGEBOUW WEER OPEN!
Eigenlijk is het nooit echt gesloten geweest, maar
er kón gewoon niets, meer dan een jaar. Erg
jammer. Het Verenigingsgebouw zorgt er immers
voor dat je elkaar makkelijk kunt ontmoeten. Bij
cultuur, gewoon gezellig bijeen met je eigen club
om te repeteren, te kaarten, te dansen en: om
carnaval te vieren. Het mocht allemaal niet.
Maar zondagmiddag 26 september lieten de
mensen achter het Verenigingsgebouw aan
iedereen weten dat alles weer kan! Dat deden zij
met een gezellige openluchtbijeenkomst met livemuziek en theateroptredens. De avond daarvoor
was er al een optreden van Veldhuis en Kemper:
volle zaal. Ja, wel even de corona-app laten checken. En dat is wennen.
Maar het leven in Overasselt herneemt zijn loop
weer en het Verenigingsleven kan weer helemaal
los en bijdragen aan de saamhorigheid!
Desiree en Remco van het Verenigingsgebouw
zijn blij met de grote opkomst
DOOR FONS GERRITS

MAATREGELEN TEGEN LOOIZUUR
Volgens de nieuwe Haagse regelgeving moeten gemeenten maatregelen treffen om het
looizuurgehalte in het organisch afval terug te
dringen, omdat dit de vruchtbaarheid van de
tuinaarde die hiervan gemaakt wordt aantast.
Looizuur beïnvloedt de kiemkracht van planten
negatief.
Looizuur zit met name in bladeren van eiken
en hedera, een veelvoorkomende klimop. De
gemeente zal de bladeren in de herfst gescheiden verzamelen. Hiervoor komen aparte
bladkorven voor onder andere eiken, kastanjes
en hedera en bladkorven voor overig blad dat
geen of minder looizuur bevat. Op de korven
staat exact vermeld welk blad u in de ene of in
de andere korf mag deponeren.

Het bekende uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’
is hier ook van toepassing. Een mud (100 liter)
looizuurhoudend blad kost 12 cent. De administratie dient u zelf op een speciale site in te
vullen. De inning wordt gecombineerd met de
afvalheffing. Controle vindt steekproefsgewijs
plaats door een controleur van de gemeente,
de heer Salix. U kunt het blad natuurlijk ook
in uw eigen tuin composteren. Dit is gratis en
goed voor het milieu. Hoe u dat doet vindt u op
https://www.tuinen.nl/wat-te-doen-met-herfstblad/.

Voorwaarde is wel dat u het blad gescheiden
aanlevert. De overheid begrijpt best dat dit
soms lastig kan zijn, zeker als bomen en struiken dicht bij elkaar staan, en als er dan ook
nog een herfststorm overheen getrokken is.
Een zekere tolerantie van tien procent vervuiling met ander blad wordt daarom gedoogd.
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DORPSKALENDER

EVENEMENT? info@overasselt.info !
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
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