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COLOFON

REDACTIE:                       
Lène Creemers, Judith van 
Beukering, Nick Egtberts, 
Anke Hermsen, Mieke de 
Graaff, Erik van den Elsen en 
Wim Cousijn

VORMGEVING:              
Carmen van den Elsen

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 16 december op 
de mat. 

DEADLINE                         
Heeft u kopij voor de 
Dorpskrant? Heel graag! Mail 
uw verhaal vóór 18 november 

   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

VAN DE REDACTIE

Daar zijn we weer met nummer 5! We komen ‘maar’ 6 keer per 
jaar uit. Mensen vragen waarom er toch zo veel tijd zit tussen de 
deadline van de Dorpskrant en het moment dat deze bezorgd 
wordt. Nou, dat zit zo: na de deadline (het uiterste moment dat u 
nog kopij kunt aanleveren, zie colofon), moeten de artikelen en 
bijbehorende foto’s voorzien worden van een mooie lay-out én 
alles moet goed gecorrigeerd worden. Dat vinden we belangrijk! 
Daar nemen we een kleine week voor. Daarna gaat het geheel 
naar de drukker en die heeft twee weken nodig. En als het 
tegenzit kan dat nog langer duren. Tenslotte de bezorgers, 
allemaal toffe vrijwilligers. Die vragen we om het blad zo snel 
mogelijk te bezorgen. Maar dat kunnen en willen we natuurlijk 
niet afdwingen. Zo, nu u dat weet even weer iets over ons 
fantastische dorp: op de voorpagina ziet u weer een knap staaltje 
van ‘Overasselt-doet-het-zelf’. In het Verenigingsgebouw zat een 
grote groep vrijwilligers bijeengebracht door het Dorpsplatform 
Overasselt (DPO). De enquêtes die bij ons allemaal waren 
uitgezet en weer opgehaald, worden hier verwerkt. Opdat er een 
goed beeld zal ontstaan over waar er in ons dorp behoeften, 
knelpunten en andere belangrijke zaken liggen. En daar kan het 
DPO (en wij allemaal!) weer verder mee. U leest er meer over. En 
maar liefst twee artikelen ‘human interest’ over de Overasseltse 
Vennen! Én twee musicals die beiden echt de moeite waard zijn! 
En wat is er meer Overasselts dan OJO? U leest het straks. Ga 
er voor zitten terwijl de wind om het huis waait en in de Oekraïne 
zo nodeloos jonge mensen de dood in worden gejaagd. Het zijn 
onzekere tijden. Laten we er voor elkaar zijn.

ADVERTENTIE

DORPSAVOND 8 DECEMBER DPO
Het Dorpsplatform Overasselt nodigt iedereen die onze enquête 
heeft ingevuld, en trouwens ook zij die dat niet hebben gedaan, 
uit om de resultaten aan te horen en zijn/haar mening te geven 
over het vervolg. Die avond wordt het Nieuwe Dorpsplan 
gepresenteerd aan de inwoners van Overasselt en aangeboden 
aan Burgemeester en Wethouders.

Waar? In het Verenigingsgebouw natuurlijk! De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is ruim van te voren open. Koffie en thee 
wordt verzorgd door de organisatie en de eerste consumptie van 
de afterparty krijgt u ook van ons.

Nogmaals: 8 december, tot dan!!!
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BIJNA EEN NIEUW BESTUUR BIJ VERENIGINGSGEBOUW OPROEP
Coronajaren en de wisseling van de wacht bij 
het beheer van het Verenigingsgebouw! Dat 
zijn twee grote ontwikkelingen geweest. Het 
bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw            
Overasselt (SVO) is dan ook trots dat deze      
uitdagende gebeurtenissen nu achter ons lig-
gen. De Coronajaren hebben er flink ingehakt, 
maar met veel kunst- en vliegwerk én de steun 
van Rijk en Gemeente is onze financiële situatie 
weer helemaal op orde. Nee, winst maken we 
nog niet en eerlijk gezegd streven we daar ook 
niet naar. Waar we naar streven is dat er veel ge-
beurt in het gebouw, dat het bruist en dat we ons        
verbonden kunnen voelen. Dan komt het met 
onze kas vanzelf wel in orde.

Een flink aantal jaren vormden Wim van Gent 
(gebouw), Joke Knoope (secretaris), Stefan 
Peters (penningmeester) en Wim Cousijn (voor-
zitter) een bestuur dat voelde als een warm en 
slagvaardig team, samen met de beheerders 
en met Susanne Schoenmakers namens de 
gebruikers. Nu zijn de voorzitter, de secretaris 
en het bestuurslid voor het gebouw inmiddels 

vervangen. Alleen voor penningmeester Stefan 
Peters is nog geen opvolger. Hij heeft het 11 jaar 
met grote kundigheid, maar vooral veel plezier       
gedaan. 

SVO is dan ook op zoek naar een 
Penningmeester v/m

Het gaat daarbij om 6 tot 7 vergaderingen per 
jaar, het maken van jaarrekening en begroting, 
het contact met de gemeente en vooral het 
meedenken over hoe we voor het dorp kunnen 
zorgen voor continuïteit van deze prachtige 
voorziening. Stefan laat weten graag bereid te 
zijn om met belangstellenden te praten, uitleg te 
geven en zijn eventuele opvolger ook goed in te 
werken, zo lang als dat nodig is. Je kunt contact 
met hem opnemen via penningmeester@
verenigingsgebouw-overasselt.nl 

REPAIRCAFE OVERASSELT WEER OPEN!
DOOR WIM COUSIJN

Gedurende de Coronaperiode is het Repaircafe 
Overasselt gedeeltelijk gesloten geweest. Maar 
nu is het weer volop in bedrijf. U bent van harte 
welkom op iedere eerste vrijdagmiddag van de 
maand in het Verenigingsgebouw, tussen 14.00 
en 16.00 uur (juli en augustus gesloten).

Duurzaam met onze grondstoffen omgaan! 
Hoe vaak horen en lezen we hier niet over. Niet 
alleen vanwege al die crisissen die ons om de 
oren vliegen, maar gewoon omdat je niet einde-
loos de aarde kunt uitputten. Daar dragen we 
immers (soms zonder dat we ons er bewust van 
zijn) steeds aan bij als we oude spullen of kle-
ding achteloos vervangen door nieuwe. Tussen 
alles dat we wegdoen zit heel vaak nogal wat dat 
een tweede leven makkelijk aan kan en wáárd 
is. Hier komt gelukkig steeds meer aandacht 
voor. Niet alleen met kringloopwinkels, maar 
bijvoorbeeld ook bij de verkoop van al gebruikte       
mobiele telefoons: ‘refurbished’ heet dat dan. 
Een goede zaak! 

Met kapotte apparaten kun je in Nederland al bij 
meer dan 500 repaircafe’s terecht. We mogen 
er trots op en blij mee zijn dat we er ook een in 

ons eigen dorp hebben. Maak daar gebruik van! 
Lukt zo’n reparatie (bij ons in ruim 60% van de        
gevallen!) dan word je daar blij van en draag je 
bij aan het zorgvuldig omgaan met onze grond-
stoffen. Eerste datum: vrijdagmiddag 4 november 
(noteer in je agenda).



4

DE WONINGMARKT OP HOL GESLAGEN!
WAT BETEKENT DAT VOOR OVERASSELT?

DOOR WIM COUSIJN

De ene crisis buitelt over de andere. Het kabinet 
heeft grote moeite het allemaal het hoofd te 
bieden. Ook op de woningmarkt gebeurt heel erg 
veel. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor 
het wonen in ons dorp. We gingen eens praten 
met de makelaar die de lokale woningmarkt 
goed kent: Twan Kesseler. Hoewel Twan aan het 
afbouwen is, is Marleen (zijn opvolgster) al 3 jaar 
als zeer betrokken lokale makelaar aan het werk.

Het begon met Corona…

Twan verhaalt: “Op 1 april 2020 viel onze 
telefoon stil: Corona was uitgebroken en er 
werden lockdowns aangekondigd. Pas twee 
weken later begon die weer te rinkelen. De vraag 
werd anders: mensen wilden meer en meer de 
stad uit, zochten buitenruimte, wilden niet te 
dicht op elkaar zitten. Maar ook binnenruimte 
was nodig: een extra slaapkamer om daar te 
kunnen werken in lockdown. Dat maakte het 
‘buiten-wonen’ ineens immens populair met een 
ongekende prijsontwikkeling in en om de dorpen 
als gevolg. Vrijwel ieder vrijkomend huis werd 
direct overboden, in sommige gevallen wel met 
meer dan een ton! Ongekend! Mensen zagen 
de waarde van hun huis in vijf jaar verdubbelen. 
De makelaars moesten overschakelen op 
biedingsprocedures waarbij een beperkt aantal 
gegadigden een bod mocht uitbrengen en de 
verkoper daar een keuze uit mocht maken. 
Voor de gebieden rond de steden (dus ook voor 
onze gemeente Heumen) leverde dat een golf 
aan nieuwe import op. Mensen uit de steden 

bleken over het algemeen kapitaalkrachtiger en 
vooral de starters uit eigen gemeente hadden 
het nakijken.” Twan zelf heeft zijn dorp Heumen 
ingeruild voor wonen midden in de stad, 
Nijmegen, de omgekeerde weg dus.

Nóg meer reuring en de gevolgen daarvan

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. 
Rusland valt Oekraïne binnen. De stikstofcrisis 
bereikt een hoogtepunt. De energieprijzen 
schieten ongekend snel omhoog. Een 
inflatie van 12 of meer procent. Stakingen, 
protesten, tanend vertrouwen in de politiek, 
armoededreiging, de rente begint snel te 
stijgen, vluchtelingencrisis: het houdt gewoon 
niet op. Ook deze ontwikkelingen beïnvloeden 
onze lokale woningmarkt. Het overbieden is 
inmiddels ruim over het hoogtepunt heen, 
maar de huizenprijzen blijven historisch hoog. 
Kostte een huis in Nederland in 2018 gemiddeld                              
€ 280.000,-, nu kost datzelfde huis € 440.000,-!! 
(in onze gemeente Heumen al meer dan een 
half miljoen!). En de laatste paar maanden is de 
hypotheekrente gestegen van ongeveer 1% naar 
bijna 4%! Het aantal woningverkopen in onze 
gemeente is nu sterk aan het dalen: werden 
er begin 2021 nog 62 woningen verkocht, 
nu is dat 31 (per kwartaal). (kengetallen 
woningmarktcijfers.nl).

Betekenis voor Overasseltse woningmarkt

We zagen al dat er veel mensen van buiten in de 
vrijkomende huizen zijn gekomen. Volgens de 
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makelaar betekent dit dat vooral Overasseltse 
ouderen die in de lege-nest-fase zitten, hun 
te grote huis niet kunnen inruilen voor een 
kleiner huis of appartement in ons dorp, hoe 
graag ze dat ook zouden willen. Ook starters 
die in Overasselt zouden willen blijven wonen 
(overigens zijn dat er niet zo veel als vaak wordt 
aangenomen) komen maar moeilijk aan de bak. 
Voor hen worden de bereikbare huizen vaak 
overboden. Je zou dan zeggen dat zelf bouwen 
wellicht een oplossing kan zijn. Maar de grond 
waar wellicht gebouwd mag worden is én heel 
erg duur geworden (€ 600,- per m2) én al vaak 
in handen van projectontwikkelaars. Bovendien 
zijn de bouwmaterialen enorm in prijs gestegen 
(bouwkosten nu € 800,- per kubieke meter), 
áls ze al te krijgen zijn. En dan hebben we het 
nog niet over de procedures. Iedereen weet 
inmiddels dat ook de stikstofcrisis gevolgen heeft 
voor de bouw.

Wat moet er in Overasselt gebeuren?

We stellen deze vraag aan Twan Kesseler, maar 
weten dat ook hij niet het Orakel van Delphi 
is: er zijn immers zó veel onzekerheden. Maar 
kijkend door zijn wimpers schetst de flamboyante 
Heumense makelaar een beeld waarbij hij een 
lans breekt voor vooral jongeren en ouderen. 
“Voor jongeren moeten er gunstiger financiële 
randvoorwaarden komen. Die jubelton die 

ouders mogen schenken is er vanaf volgend 
jaar gelukkig niet meer, want die heeft de 
prijzen alleen maar onnodig veel opgedreven. 
Maar gunstiger hypotheekvoorwaarden en 
vrijstellen van overdrachtsbelasting zijn sterke 
punten. En voor de ouderen moeten veel meer 
appartementen gebouwd worden. En dan is er 
nog het voorstel van Minister Hugo de Jonge 
dat hij vóór einde dit jaar door de Kamer wil 
hebben. Daarbij mag een gemeente een deel 
van de koop- en huurwoningen die vrijkomen 
bestemmen voor mensen uit de eigen gemeente. 
Hoewel dat indruist tegen het principe van vrije 
vestiging vermoed ik dat dit wel goed zal zijn 
voor het behoud van het dorpse karakter. Én 
nieuwbouw dus. Nieuwbouw is altijd goed voor 
een dorp: daar haal je jonge gezinnen mee 
binnen en die bevolken de basisschool weer en 
dat levert weer samenhang op”, aldus Twan, 
die daarop wordt bijgevallen door zijn opvolger 
Marleen.

En verder?

In een volgend artikel (Kerstnummer van de 
Dorpskrant) brengen we in beeld wat er in 
Overasselt aan woningplannen zijn en hoe 
het daarmee staat. We zullen daarvoor in 
gesprek gaan met de betrokken wethouder en 
ambtenaren.

NIEUWS VAN HET DORPS PLATFORM OVERASSELT 
Naar aanleiding van de prachtige avond eind 
2021 o.l.v. Nico Aaldering en John Nicolasen en 
een schitterende voordracht van Wim Daniëls 
is een enquête gemaakt, vóór en dóór het 
dorp. Een gemêleerde groep dorpelingen heeft 
uiterst zorgvuldig een vijftigtal vragen opgesteld, 
die begin september zijn verspreid en weer 
opgehaald.

Op het moment dat ik dit schrijf, worden door een 
groep vrijwilligers de resultaten verwerkt. Daarna 
zullen de resultaten geanalyseerd worden. Van 
de 1200 verspreidde enquêtes zijn bijna 800 
formulieren ingevuld. Een zeer ruime respons!

Op de laatste pagina van de enquête was ruimte 
om aanvullende opmerkingen te maken. Daar is 
veel gebruik van gemaakt. Veel suggesties, veel 
creativiteit, dat wordt allemaal meegenomen. Met 
u zijn ook wij heel benieuwd naar de uitkomsten.

DOOR NICK EGTBERTS
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MARKET GARDEN: BLIJVEN HERDENKEN!
DOOR WIM COUSIJN

18 september rond 3 uur was het weer zo ver. 
In de weilanden achter het monument met 
de parachutes landden weer parachutisten. 
Spectaculair, vanuit een originele Dakota op de 
plek waar in 1944 ook honderden parachutisten 
zijn geland. Ik ben van ná de oorlog en zou dat 
ook heel graag willen blijven. Ik hoop eigenlijk 
dat militair vertoon ‘gewoon’ Cultureel Erfgoed 
wordt. Maar met de ontwikkelingen in Oost-
Europa ben ik daar niet meer zo zeker van.

Dorpsgenoot Henk van Lin is op dit moment de 
man die ons Market Garden-erfgoed bewaakt. 
En daar zou je hem erkentelijk voor moeten 
zijn. Je hoeft hem niets te vertellen over het 
504e Parachute Infanterie Regiment dat toen 
bij Overasselt geland is. Hij weet er héél veel 
van. Ook bijvoorbeeld dat majoor Julian Cook 
hier gesprongen is: dat was de man onder 
wiens leiding de heldhaftige Waal-oversteek 
heeft plaatsgevonden. Maar hij kent nog vele 

namen en meer verhalen en beheert stapels 
foto’s van dit saillante stuk Overasseltse 
historie. Ook maakt hij deel uit van een groter 
Europees/Amerikaans netwerk van mensen 
en organisaties die de bevrijding van door 
de Duitsers bezet Europa herdenken. Zo ook 
heeft hij contacten met het Round Canopy 
Parachuting Team (afdeling Nederland). 
Deze vrijwillige parachutisten blijven steeds 
op herdenkingsdagen hun indrukwekkende 
sprongen maken. Het zijn hobbyisten die zelf 
flink bij moeten betalen om op historische 
‘Landing Zones’ te kunnen springen vanuit die 
Dakota’s.

Op 18 september dit jaar sprongen ze dus weer. 
Door Corona was deze traditie wat verwaterd. Ze 
komen uit heel Europa en in het verleden namen 
ze met hun sprongen ook nog oorspronkelijke 
deelnemers aan Market Garden mee. Dat was 
nu niet het geval. Wél was er op de grond nog 
een veteraan van destijds aanwezig: Vincent 
Speranza (97!!). Maar die maakte deel uit van 
een andere divisie en heeft gevochten bij de 
slag om Bastogne (Ardennenoffensief). Over 
belangstelling en stoere sigaren had hij niet te 
klagen: velen wilden zich met hem op de foto 
vereeuwigen. Ook kinderen waren aanwezig en 
het evenement (met een échte veteraan) maakte 
diepe indruk op hen. Henk van Lin gaf aan hoe 
belangrijk het is om de herinnering aan deze 
septemberdagen door te geven aan volgende 
generaties. Opdat we ons bewust blijven van 

SPRONG VANUIT EEN ORIGINELE DAKOTA BOVEN ONS DORP

VINCENT SPERANZA TUSSEN DE KINDEREN VAN EEN VRIJ NEDERLAND
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hoe fragiel vrijheid eigenlijk is en tot welke 
offers mensen destijds bereid waren om onze 
voorouders hun (én onze) vrijheid terug te geven. 
Daarom is hij ook in overleg met de Werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt om voor basisscholen 
onderwijspakketten samen te stellen. Het 
herdenken in 2024 moet hoe dan ook weer goed 
georganiseerd worden. Henk heeft al contact 
met de mensen die de historische voertuigen 
van toen in de lucht en op de weg houden en 
verwacht dat er op het moment dat het 80 jaar 
geleden zal zijn, Overasselt weer op z’n kop 
staat. Zeker 400 voertuigen zullen dan door het 
dorp trekken en hopelijk zullen de parachutisten 
weer van de partij zijn.

Oproep

Henk van Lin is penningmeester van de 
‘Stichting Bevrijdingscomité Overasselt-
Nederasselt’, maar daar zijn dringend meer 
mensen nodig om dit duurzaam herdenken 
mogelijk te maken. Hij bezit zoals gezegd veel 
informatie en een uitstekend netwerk, maar 
kan dit werk niet zonder bijdrage van meer 
mensen blijven doen. Dus wanneer u dit leest 
en u denkt dat u ook graag een bijdrage zou 
willen leveren aan de herinnering aan Market 
Garden in Overasselt, stuurt u dan een mail naar 
dorpskrant@overasselt.info zodat dit belangrijke 
(maar ook boeiende) werk dóór kan blijven gaan.

OVERASSELTSE DORPS-FILIPPINE NAMEN
Bij de juiste antwoorden staat in de dik-omlijnde kolom de oplossing. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
A Naam van Agrarisch museum, huiskamercafé en zorg (8)
B Naam van café en hemellichaam (2-3)
C Naam van de molen die niet vaak stil staat (10)
D Naam van het WoZoCo, woonvorm voor ouderen (7)
E Naam van het Overasselts sportpark (9)
F (bij)Naam van de wijk tussen Hoog- en Laagstraat (6)
G Naam van de heilige die in de vennen een roverhoofdman bekeerde (7)
H Naam van de rivier waaraan Overasselt ligt (4)
I Naam van een buurt tussen Zilverbergweg en Oude Kleefsebaan (9)
J Naam van de Overasseltse tennisvereniging (1-1-1-1)

Stuur uw oplossing vóór vrijdag 18 november met vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer naar mevr. L. Creemers, Kon. Wilhelminastraat 20, 6611 BM Overasselt. Onder de 
goede inzendingen wordt een winnaar getrokken, die een waardebon van € 15 wint.
Mailen kan ook naar: bezorgingdorpskrant@overasselt.info
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EEN LEVEN IN DE VENNEN
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Hennie van Hout

Wie geboren en getogen is in een bijzonder 
natuurgebied als de Overasseltse Vennen en 
er bovendien een leven lang gewerkt heeft, 
mag gerust ‘een kind van de Vennen’ worden 
genoemd. Hennie van Hout kwam in 1951 ter 
wereld in een klein huis op de hoek van de 
St. Walrickweg en de Hessenbergseweg. Hij 
groeide daar op en bouwde later het kleine 
horecabedrijf van zijn ouders op deze plek uit tot 
een geliefde trekpleister voor de vele wandelaars 
en fietsers die er even met een hapje en/of 
drankje willen uitrusten. In dit mooie gebied heeft 
Hennie een leuke jeugd gehad en hij vertelt er 
graag over.

Hij was het vijfde van de zes kinderen in het 
gezin van Hout. Zijn vader had een loonbedrijf en 
zijn moeder verkocht ijsjes vanuit een raampje 
in hun huis. De ouderen onder ons kunnen zich 
dat vast nog wel herinneren. In de zomer stond 
tegenover hun huis mevrouw van Tilburg met 
een ijskar. Hennie en zijn broers en zussen 
raapten de papiertjes op die de ijsjesklanten 
slordig op de grond lieten vallen en hielden zo 
de omgeving van de ijskar schoon. Hiervoor 
kregen zij van mevrouw van Tilburg samen één 
ijsje, dat meestal met twee of drie moest worden 
gedeeld. Toen mevrouw van Tilburg in 1955 
stopte met de ijskar, besloot moeder van Hout 
zelf ijsjes te gaan verkopen. Bij het huis kwam 
een terrasje, waar wandelaars en fietsers zich 
konden verpozen. Het was het begin van een 
kleine horeca.

Een jeugd in de bossen

De kinderen gingen op de fiets naar school in 
het dorp, 3 kilometer verderop. In het begin 
ging kleine Hennie bij zijn grote broer Tonnie 
achterop. Elke dag kwamen zij langs de 
Boerenleenbank. Deze was destijds gevestigd in 
een voorkamer van boerderij De Lage Hof, waar 
de bank nu te bewonderen is als onderdeel van 
het Agrarisch museum. Vóór het huis stond een 
grote appelboom en het was een uitdaging om 
daar stiekem een appeltje van te plukken. Dat 
probeerde Hennie ook wel eens, totdat hij een 
keer uit de boom in de sloot viel en daarvan zo 
vies was geworden dat hij terug naar huis moest, 
voordat hij zich op school kon vertonen. In zijn 
vrije tijd was Hennie vaak te vinden tussen de 
vennen, in het bos. Kattenkwaad uithalen of met 
zijn vriend Toon Jansen op ‘Klein Diervoort’ in 
bomen klimmen. Maar zijn mooiste herinneringen 
bewaart hij toch aan de winters, wanneer er 
geschaatst werd. Onder leiding van Hennies 
vader werd op het Uiversnest, door zijn ooms 
van moeders kant, een echt ijsfestijn gecreëerd. 
Er was muziek van een eenvoudige platenspeler 
met versterker en Toon Berlie zorgde met zijn 
friteswagen voor een echte koek en zopie kraam. 
Het ijs werd schoon gehouden en glad geveegd 
door Hennie en zijn broers. Om op zo’n mooie 
baan te mogen schaatsen moesten de mensen 
wel een kaartje kopen. De jongens kregen voor 
het onderhoud van de schaatsbaan dan ook 
goed betaald. Soms verdienden zij wel 40 cent 
per uur. Toen de gemeente Overasselt in 1964 
het vennengebied verkocht aan Staatsbosbeheer 
was het uit met de pret. Geen muziek meer en 
geen verkoop van kaartjes.

Een loopbaan in de horeca

Hennie was een slimme leerling en omdat de 
lagere school in Overasselt vooral gericht was 
op een voorbereiding voor de ambachtsschool, 
ging hij vanaf klas 4 naar een school in Nijmegen 
en daarna naar de Mulo. In 1967 lieten zijn 
ouders een groter huis bouwen, met uitbreiding 
van de horeca. Het begin van café-restaurant 

HENNIE, 11 JAAR OUD, VOOR HET HUIS

HET HUIS MET NAAST DE BOOM HET IJSCO-RAAMPJE

FAMILIE VAN HOUT, HENNIE STAAT 2DE VAN LINKS
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‘St. Walrick’. De leiding van het bedrijf werd 
toevertrouwd aan Annie, een zus van Hennie. 
Zelf zocht Hennie zijn opleiding in een heel 
andere richting. Na de Mulo ging hij naar de 
Kweekschool. Halverwege deze opleiding 
werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Hij 
moest het leger in waar hij het schopte tot 
tankcommandant. Ook zijn diensttijd werd na 
tien maanden abrupt afgebroken. Zijn zus Annie 
vertrok vrij onverwacht uit het inmiddels goed 
lopende restaurant ‘St. Walrick’. Het familiebedrijf 
had per direct een nieuwe leider nodig en Hennie 
was bereid deze taak op zich te nemen. Zo 
begon, tegen eerdere verwachting in, in maart 
1972 zijn lange loopbaan in de horeca.

Rinie

Zoals veel jongelui uit Overasselt in die tijd, 
ging Hennie zaterdags vaak naar discotheek 
‘De Morgenzon’ in Zeeland. Daar leerde hij in 
1970 Rinie kennen. Zij kregen verkering en 
vanaf juni 1972 kwam Rinie hem helpen in de 
zaak. In 1974 zijn zij getrouwd en boven de 
zaak gaan wonen en sindsdien zijn zij allebei 
fulltime toegewijd aan hun bedrijf. Onder hun 
bezielende leiding groeide het bedrijf uit tot een 
regionaal zeer gewaardeerd café-restaurant. 
Menig bezoeker van het vennengebied rondt 
er zijn wandeling af met een hapje en een 
drankje of een heerlijke pannenkoek. Naast 
hun drukke bestaan was er ook nog tijd voor 
hun gezin. Zij kregen een dochter en een zoon, 
die op ‘St. Walrick’ opgroeiden. In 1986 grepen 
Hennie en Rinie hun kans om voor dertig jaar 
het Jachtslot in Molenhoek te pachten van 
Natuurmonumenten. Zij wisten dit prachtige 
gebouw om te toveren tot een hotel-restaurant 
van allure, waar zij veel bekende Nederlanders 
en buitenlandse sterren mochten ontvangen. 
Daar zijn zij trots op. Maar terugkijkend op deze 
periode hebben zij toch de meeste voldoening 
gehaald uit de liefdadigheidsgala’s die zij daar 
hebben georganiseerd. Deze hebben voor de 
goede doelen, dankzij hun inzet, zo’n anderhalf 
miljoen euro opgebracht.

Sint Walrick en de ruïne

Restaurant ‘St. Walrick’ lag vroeger aan een 
gevaarlijk kruispunt waar bijna dagelijks 
aanrijdingen en bijna-botsingen plaatsvonden. 
Begin jaren negentig zou de gemeente langs 
de Kasteelsestraat en de Sint Walrickweg een 
fietspad aanleggen, zodat de schooljeugd veilig 
naar het vervolgonderwijs in Nijmegen kon 
fietsen. Het geplande tracé liep dwars door de 
voortuin van café-restaurant ‘St. Walrick’. Dat 
was voor Hennie voldoende reden om aan de 

bel te trekken. Hij stelde voor een T-splitsing in 
de weg te maken. Dit zou veiliger zijn en zijn 
voortuin hoefde dan niet te worden opgeofferd. 
De gemeente wilde hier aanvankelijk niet 
mee instemmen. Maar toen hij dit voorstel in 
zijn restaurant met de heren van de provincie 
besprak was er net weer een aanrijding pal 
voor zijn deur, met piepende banden gevolgd 
door een harde klap. Dat overtuigde de heren 
van Hennies gelijk en het tracé werd aldus 
aangepast. Sindsdien zijn er op dat punt geen 
aanrijdingen meer geweest.

De betrokkenheid van Hennie en Rinie bij hun 
mooie omgeving werd heel duidelijk nadat in 
1986 de ruïne van de kapel van Sint Walrick door 
vandalisme ernstig beschadigd was geraakt. 
Hennie stelde aan de monumentenstichting ‘Baet 
en Borgh’ voor in het plaatselijk huis-aan-huis-
blad een oproep te plaatsen aan vrijwilligers om 
te komen helpen bij het herstel. Deze mochten 
dan, als dank, gratis bij ‘St. Walrick’ eten. Het 
leek een mooi voorstel, maar geen enkele 
vrijwilliger meldde zich. Toen hebben Hennie en 
Rinie, samen met hun personeel, alle afgebroken 
stenen zelf schoon gebikt, zodat een metselaar 
ze weer op de ruïne kon metselen. Ook maken 
zij zich sterk voor het behoud van de grote eik 
die in de volksmond ‘koortsboom’ of ‘lapjesboom’ 
wordt genoemd. Mede dankzij hen is deze boom 
ook dit jaar weer genomineerd als ‘Boom van het 
jaar’. Zij roepen mensen op om op deze boom te 
stemmen.

Op de vraag aan Hennie of het de Hatertse 
vennen zijn of de Overasseltse vennen, 
antwoordde hij: “Het zijn de Overasseltse 
vennen, maar ook wij zeggen vaak Hatertse 
vennen, omdat die naam bekender is.” 
Volgens Hennie hoorde ongeveer 10% van 
het vennengebied bij Hatert, 20% bij Wijchen 
en 70% bij Overasselt. Nu het bedrijf overgaat 
in handen van hun zoon Rick, krijgen Hennie 
en Rinie geleidelijk aan meer tijd voor andere 
dingen. Dat Hennies betrokkenheid bij de 
natuur niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit 
de uitnodiging, die hij ontving, om zich bij de 
Stichting ‘Nationaal Parkbeheer’ aan te sluiten. 
Een mooie functie om mee af te sluiten.

HENNIE EN RINIE, MET HUN PERSONEEL, BIKKEN STENEN 
VOOR HET HERSTEL VAN DE RUÏNE
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DE ONTWIKKELING VAN HET VENNENGEBIED 
DOOR DE JAREN HEEN (1)

DOOR MACHTELD MEIJ

Het zal ook de bewoners van het dorp 
Overasselt niet ontgaan zijn. Ons mooie 
vennengebied heeft in de loop der jaren een 
ware gedaanteverwisseling doorgemaakt. Wij, 
als bewoners van het vennengebied, waren er 
niet blij mee. Maar ook nu geldt weer, alles went.

Als kind kwam ik er voorop de fiets bij mijn 
vader. De familie ging zondags wandelen. Pa 
en ma voorop en dan enkele tientallen meters 
daar achter, wij, mijn broer en ik met mijn kleine 
zusje. We probeerden onze ouders natuurlijk niet 
uit het oog te verliezen, maar als ze achterom 
keken stopten we onmiddellijk met lopen. Wij 
hadden niet zo’n zin in wandelen, maar het 
moest. De fietsen werden ergens achter de 
Diervoort geparkeerd en we liepen dan een 
uurtje door het bos. Als kind had je weinig oog 
voor de vennen en de vele fluitende vogels. Wat 
kon het ons schelen of het een Fitis of een Tjiftjaf 
was. En dat gold ook voor die gele vogel die 
voor ons uit vloog, de Wielewaal.

Jaren later gingen we, nu op eigen kracht naar 
het Uiversnest. Schaatsen begin jaren zestig. 
Wat een feest was dat. Voor mijn gevoel was 
het elk jaar winter. Het ven was omzoomd 
door hoge bomen, verderop waren de dennen 
nog niet zo hoog. Weer jaren later trok ik met 
jaargenoten de vennen in en leerden we van 
alles over de verzuring van de vennen en de 
zure neerslag. De Botersnijder stond in die tijd 
ook vaak droog en er liep een pad naar het 
uitzichtpunt, dwars door het ven heen. Ook 
zwermden er vanaf maart vele meeuwen. De 
vuilnisbelt in Hatert, waar nu het Kandinsky 
college staat, was hun thuishaven, waarschijnlijk 
was er volop voedsel te vinden, zo aan de rand 
van de stad. De meeuwen waren ongewenst. 
Ze zorgden voor nog meer vermesting van de 
eens zo voedselarme vennen en medewerkers 
van de universiteit hebben de meeuwen met 
succes verjaagd. Hun broedsel werd vernietigd. 
Toch zijn meeuwen heel standvastig en ieder 
voorjaar keren er weer enige terug naar hun 

JAREN 60 SCHIJFSTER BIJ DE POMP
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geboorteplek. Meeuwen worden kennelijk heel 
oud of het zit voorgeprogrammeerd in hun 
genen. 

Eind jaren zeventig stond er een boerderijtje te 
koop in de Heide. Een bouwval, nog bewoond 
door een jong stel, dat de kans kreeg elders een 
nieuwe boerderij, met bijbehorende gronden, 
te bouwen. Het erf was grotendeels bebouwd 
met opstallen van gerecyclede stenen, veel 
bouwvallige schuurtjes en een grote kapschuur. 
Niemand had interesse. Wij durfden het aan. 
Wat een buitenkansje om als bioloog op 
zo’n bijzondere plek te mogen wonen. Vanaf 
het eerste begin hadden we contact met de 
toenmalige boswachters. Ik kreeg te horen 
over de plannen van SBB om het bos om te 
vormen. Het naaldbos moest langzaam worden 
omgevormd naar meer loofbos en met veel 
zorg werd er gedund. Met grote werkpaarden 
werden stammen uit het bos gesleept. De takken 
werden afgevoerd als brandhout, dat we konden 
kopen voor de houtkachel. Het bos knapte 
zienderogen op, werd lichter en er groeide onder 
de bomen een tapijt van bochtige smele en 

het kleine kruipertje, de rankende helmbloem 
bloeide overal in de bermen. De vennen werden 
schoner en overal bloeide in het voorjaar het 
veenpluis. In de winter als het ijs op het ven lag, 
kon je al na een paar nachtjes vorst schaatsen. 
Hoe bijzonder was dat om door het ijs heen het 
onderliggende veenmos te zien. 

Dat wij als heidebewoners als eerste het 
ijs opgingen, werd ons niet altijd in dank 
afgenomen. Een van de medewerkers van 
Staatsbosbeheer heeft eens geprobeerd, door 
zand over het ijs te strooien, het schaatsen 
onmogelijk te maken. Helaas is hij met 
kruiwagen en al door het ijs gezakt.

Machteld Meij woonde als kind in de 
nieuwbouwwijk bij Hatert, studeerde biologie aan 
de Radbouduniversiteit en werkte als docente bij 
de Stedelijke Scholengemeenschap in Nijmegen. 
Sinds 1979 woonachtig in het vennengebied 
en heeft in de stuurgroep gezeten tijdens de 
bosomvorming van de Overasseltse en Hatertse 
vennen. Nu actief als beeldend kunstenaar en 
schrijfster.

THEATERGROEP  HAKOENA MORGANA PRESENTEERT:
‘DROMEN EN DUIGEN’, DE MUSICAL.
De grote publiekstrekker in Parijs verkeert in 
moeilijkheden die alsmaar groter worden.

Stiekeme plannen en dubbele agenda’s maken 
het er niet makkelijker op. Er lijkt licht te gloren 
aan de horizon, of gooit de liefde toch roet in 
het eten? In ‘Dromen en Duigen’, verhalen uit 
de Moulin Rouge, jaagt iedereen zijn eigen 
droom na. Maar komen ze ook uit, of vallen ze in 
duigen?

Zaterdag 19 november a.s. in het 
Verenigingsgebouw Overasselt

Aanvang 19.30 uur

Kaartverkoop via https://www.
onlineticketsverkopen.nl/winkel/1303

Kosten per ticket zijn € 15,75 (inclusief 
koffie/thee bij binnenkomst en € 0,75 
administratiekosten).

Voor vragen/inlichtingen kunt u mailen naar 
Morgana.hakoena@gmail.com
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UT SCHÔIERSWIEFKE
DOOR THEO DINNISSEN

Mien moeder was un heel goed mens, haost te 
goed vur dizze wereld. Tuminste dèt vond ik as 
kiend al. Haost alle daage kwam er volk over de 
vloer dan bedoel ik nie in de winkel, mar gewoon 
achterum. Altied haj ze tied vur in proatje ok al 
stond de afwas nog op taofel. Ok stond de koffie 
altied vur iedereen klaor. 

Zo kwam er un paor keer per jaor un 
schôierswief langs. Dhèt mins hai alleeen mar 
klaogvehaale, hoe slecht ze ut wel nie hai. Gin 
geld um êête of iets aanders fatsoenluks te 
koope vur hur kiender. Wha ons moe nie wis, 
was dèt heurre kèl ondertusse in de cafe zat te 
wachtte. Daor zoop hij de dagopbrengste van 
zien oud iezer handel op. Mar dèt vertelde ut 
schôierswief nie teege ons moe.

Hij stalde zien oudiezer buske zo achter de 
kroeg, dettie nie te zien was. Ut was wel un 
opvallend ding ut viel op umdettie vol mi roest 
en gaotte zat. Mien ouwere bruur hai dèt al inne 
keer teege hur gezeit, mar dèt geleufde ze nie.

Zo kreeg ze haost altied wel iets mit, unne pak 
koffie, un pak kuukskes of waspoeier.

Hur helemaol vertrouwe deed ons moe 
schienbaor toch nie, want as de winkelbel ging 
mos er altied iemand van ons kiender bij ut 
schôierswief blieve. Asser âândere minse of 
familie kwame mosse wij altied naor buute, 
want we han te grote oore wha ik toen wèr nie 
begreep.

Zo kwam unne keer in de winter ut schôierswief 
op un ouwe rammelkast van un fiets bij ons an. 
Ze was helemaol in traone en storte hur hart 
uut bij ons moe in de keuke. Ik was un jaor of 
dertien en zat mit te luustere. Wat was nou ut 
gaval, hurre mins was weggeloope, hij was er mit 
zôn jonge slet ervandeur. Zij bleef alleen achter 
mit vier kliene kiender. Nou hai ze niks mèr, gin 
goej schoen, gin werme kleere mer an hur lief 
en niemand die hur hielp. Uttis dèt ik inne goeje 
katholiek bin snikte ze, âânders verzoop ik mien 
eige in de Maos. 

Ik wou ut uutroepe Moe trap er niet in, mar ik 
durfde nie. Ze haj ons geleerd um oew mond 
te houwe as grote minse annut praote waare. 
Ik zag mien moeder naor boove gaon en toen 
ze terug kwam haj ze op hurre erm unne 
berg kienderkleere. Ze stopte ze in un tas en 
overhandigde die gulhartig an ut schôierswief. 
Dizze klaorde zienderooge op en bedankte ons 
moe uutbundig mar leek innins haost te kriege. 
Net toen ze in de deurpost van de deil kwam zag 
ze un paor neije klompe staon. “Och vrouwke”, 
zei ze “wha moije klompe hedde daor staon, die 
zouwe miene mins goed passe.” Schienbaor 
schrok ze van hur eige woorde en zei er vlug 
achteraan: “As ie ooit wer thuus kumt.” Ge had ut 
gezicht van ons moe moete zien.

TEKENING GEORGE ARTS
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TRAINING OM DE WINTER GOED DOOR TE KOMEN
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

De thermostaat omlaag

Het stijgen van de energieprijzen, met name 
het gas, brengt veel huishoudens financieel 
in de problemen. Dit speelt natuurlijk ook in 
Overasselt. Er zijn meerdere manieren om 
het energieverbruik naar beneden te krijgen, 
zoals isoleren, zonnepanelen aanleggen, een 
houtkachel installeren enzovoorts. Echter ook 
voor al die maatregelen moet je behoorlijk 
wat geld uitgeven en dat is niet voor iedereen 
weggelegd.

Er is een eenvoudigere methode om energie te 
besparen, namelijk de thermostaat in huis lager 
draaien. En ja, dat betekent dat je gewend moet 
raken aan een koeler klimaat in huis. Het lichaam 
past zich daar op aan, door het activeren van 
het zogenaamde ‘bruine vetweefsel’. Chronische 
blootstelling aan kou activeert dit bruine 
vetweefsel om lichaamswarmte te produceren. 
Echter, de meeste mensen onderdrukken dit 
natuurlijke mechanisme door zich af te schermen 
van kou. Je kunt je lichaam het beste laten 
wennen aan een koudere temperatuur door 
de thermostaat geleidelijk omlaag te zetten. 
Daarnaast helpt het ook om minder lagen kleding 
te dragen bij koude temperaturen. Ook vaker 
buiten zijn helpt hieraan mee. Door een paar 
keer flink te rillen van de kou kun je je al binnen 
een week comfortabeler voelen bij een lagere 
temperatuur. Regelmatig koud douchen helpt 
hierbij.

Wim Hof methode

Echter om je met dit soort zaken bezig te houden 
is wel doorzettingsvermogen en discipline nodig. 
We hebben in Nederland een internationale 
beroemdheid als het gaat om vertoeven in een 
koude omgeving en dat is Wim Hof. Wim Hof, 
ook wel bekend onder de naam ‘the iceman’, 
heeft diverse kouderecords op zijn naam staan. 
Zo heeft hij gezwommen op de Noordpool met 
niet meer dan een zwembroek aan en rende 
hij besneeuwde bergen op, in korte broek en 
blootsvoets. Hij heeft ook het wereldrecord ‘in 
ijs staan’. In juni 2007 stond hij ruim 70 minuten 
in een bak met ijsblokjes in het ijsberenverblijf 
van Ouwehands Dierenpark. Hij heeft een 
methode ontwikkeld waardoor mensen beter 
bestand kunnen worden tegen koude. Dit wordt 
de ‘Wim Hof methode’ genoemd. Met zijn 
methode maakt hij gebruik van het principe dat 
het lichaam meer bruin vetweefsel activeert om 
meer lichaamswarmte te produceren. Met de 

‘Wim Hof methode’ ontwikkel je de discipline en 
doorzettingsvermogen om jezelf te trainen om je 
comfortabel te voelen bij lagere temperaturen.

Workshop in Overasselt

We hebben in Overasselt iemand die diverse 
trainingen heeft gevolgd bij Wim Hof in 
Eindhoven. Jaap Voss woont sinds februari 2021 
in Overasselt en je mag hem ‘the iceman van 
Overasselt’ noemen. Sinds hij de trainingen heeft 
gevolgd bij Wim Hof duikt hij moeiteloos midden 
in de winter de Maas in om een zwemtochtje 
te maken. Ook al vriest het, Jaap draait er zijn 
hand niet voor om. Vanuit de redactie van de 
Dorpskrant hebben we Jaap bereid gevonden 
om geïnteresseerde Overasseltenaren, die deze 
methode willen gebruiken om daarmee dure 
energie te besparen, bekend te maken met de 
‘Wim Hof methode’ en die in hun dagelijkse leven 
toe te passen.

Deze workshop wordt op zaterdag 19 november 
gehouden tussen 10:00 en 12:00 uur aan de 
Maas bij de oude veerstoep in het verlengde 
van de Tempelstraat bij boerderij Den Tempel. 
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 
woensdag 16 november opgeven via redactie@
overasselt.info. Let op, er zijn slechts 20 
plaatsen beschikbaar, wie het eerst komt die 
het eerst maalt. Tijdens deze workshop wordt 
de deelnemers bijgebracht hoe om te gaan 
met de kou. We gaan daarbij ook het water 
in. Om de veiligheid van de deelnemers te 
waarborgen zullen er enkele duikers in het water 
aanwezig zijn om de deelnemers in de gaten 
te houden. Er is een tent aanwezig waarin de 
deelnemers zich om kunnen kleden. Graag 
meenemen: zwemkleding, een badhanddoek, de 
zogenaamde ‘vlindertjes’ voor om de armen voor 
drijfvermogen en een deken. Natuurlijk is ook 
publiek welkom. De redactie van de Dorpskrant 
zal aanwezig zijn om verslag te leggen van deze 
gebeurtenis.

TRAINER VERKENT CURSUSPLAATS
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DRIE GENERATIES OJO
DOOR PIERRE RUTGERS

Sinds 1954 wordt door de Overasseltse 
Jongeren Organisatie (de OJO) een week voor 
de basisschoolleerlingen georganiseerd. De 
leiding van deze week bestaat uit jongeren vanaf 
16 jaar. Vele Overasseltse jongeren hebben dit 
met groot plezier gedaan. Zo ook Cobie (74), 
Pleuntje (46) en Laurens (19). 3 Generaties uit 
één gezin; ieder in een andere tijd, ieder met 
veel passie voor de schooljeugd en ons dorp. En 
met veel plezier gedaan.

Een week ravotten en hutten bouwen in het 
bos. Toneelstukjes en liedjes oefenen en dit 
laten zien tijdens het kampvuur op vrijdagavond 
in het OJO-bos aan de IJkelaarstraat. En op 
vrijdagmiddag natuurlijk alle spelletjes met heel 
veel water op ons dorpsplein. Dit wordt allemaal 
al sinds 1954 georganiseerd door onze oudere 
dorpsjeugd. Vanaf je 16e mag je in de OJO-
leiding en ga je met de kinderen het bos in en 
bereid je de toneelstukjes voor. Binnen de leiding 
heb je de hoofdleiding; zij zorgen dat alles goed 
op rolletjes verloopt. Cobie (van 1962–1968 
als leiding bij de OJO): “We zaten met een 
klein groepje in het zaaltje boven het pakhuus 
(voormalig Boerenbond gebouw). Het toneelstuk 
van Bredero – de klucht van de koe – werd met 
weinig middelen geoefend.” Laurens (vanaf 2019 
in de leiding): ”Dat doen wij anders, we kiezen 
een thema en zoeken dan via You Tube naar 
ideeën.” Pleuntje (1992–1999 in de leiding): ”Wij 
zochten voorbeelden in tijdschriften, kochten een 
groot stuk karton bij Lucy voor 1 gulden vijftig en 
schreven daar alles op. En gedurende de week 
schilderden we ’s avonds uren voor de spelletjes 
op het speelkamp op vrijdag.”

Er kan nu met i-deal betaald worden, vroeger 
werd in een enveloppe het inschrijfgeld betaald. 
Dat lijken grote verschillen, maar in de kern 
is de OJO hetzelfde gebleven. Met weinig 
middelen een leuke week voor de kinderen 

organiseren. Niet naar de Efteling of Walibi, 
maar lekker ravotten in het bos en toneelstukjes 
oefenen. Cobie: ”Niet iedereen had toen een 
fiets, dus met z’n tweeën op de fiets naar het 
bos. Dan viel er wel eens een kind van de fiets. 
Alleen wat gescheurde kleren. Geen ouder 
die daarover klaagde. En de volgende dag 
weer met gescheurde kleren het OJO-bos in.” 
Laurens: “Daar kijken de ouders van nu wel 
anders tegenaan. Die zijn erg beschermend 
naar hun kinderen. We krijgen appjes of briefjes 
met allerlei ‘tips’ en wie bij wie in de groep zou 
moeten. Dat is voor ons als leiding wel eens 
lastig.” Alle drie hebben zowel als kind en als 
leider met de OJO meegedaan. Dus je was 
vanaf je 6e jaar tot ongeveer je 25e betrokken 
bij de OJO. Laurens: “Ik heb als kind een 
geweldige leiding gehad waar we heerlijk mee 
in het bos konden spelen. Toen ik 16 was wilde 
ik dat teruggeven, wilde ik zelf als leider met 
de kids spelen. Nog een keer mijn jonge jaren 
herbeleven.”

Zoals gezegd was het ‘OJO hok’ de eerste jaren 
in het zaaltje boven het pakhuus. Begin jaren 
zestig werd de schuur van Piet van Casteren aan 
de Donderbergweg betrokken. In 1969 verhuisde 
Piet van Casteren naar de IJkelaarstraat en 
sindsdien – ook nadat Piet zijn huis in 1984 
verkocht – staat daar nu het ‘OJO-hok’. En in 
de OJO week werd veel gezongen. Pleuntje: 
‘”Wij hadden veel muzikanten in onze leiding 
en dus werd er de hele avond gezongen: 3x3 
= 9 en ieder zingt zijn eigen lied. Zo klonk dat 
elke avond.” Laurens: “Dat is nu echt minder. Zo 
nu en dan klinkt 3x3=9, maar meestal klinkt er 
muziek uit een speaker. Eigenlijk wel jammer.” 
De drie generaties zijn het helemaal eens over 
de betekenis van de OJO voor het dorp. Dit is 
het met elkaar en vóór elkaar doen. De binding 
met elkaar en het dorp. Met weinig middelen 
de jeugd een gezellige week bezorgen. En als 
leiding de week succesvol maken en het heel 
gezellig met elkaar hebben. Zo was en zo is 
dat. En wat heeft de OJO nu voor jou betekent? 
Cobie: “Het is echt vormend voor me geweest, 
je leerde jezelf goed kennen. En in die tijd 
waren de meisjes en de jongens nog veelal 
gescheiden (school, sport, enz.). Maar in de 
OJO week was de leiding gemengd. Spannend 
was dat.” Pleuntje: “Het was veel doen met 
weinig middelen. Ieder zijn of haar talent werd 
ingezet en maximaal gebruikt. En ik heb er mijn 
vriendenkring aan overgehouden.” Laurens: 
“Toen ik klein was had ik een hele leuke leiding 
en zij hebben mij een mooie tijd bezorgd, dat wil 
ik nu teruggeven.”

V.L.N.R. COBIE GERRITSEN, PLEUNTJE GERRITSEN EN 
LAURENS PAUWELS VOOR HET ‘OJO-HOK’
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DE LANDBOUW IN 2040
DOOR HENRY VAN DER BURGT

Hoe gaat de toekomst van de Nederlandse 
landbouw er uit zien? Dat was de vraag die 
centraal stond bij de lezing die op 11 september, 
op open monumentendag, werd georganiseerd 
in Café de Zon. Buurderij De Lage Hof en de 
werkgroep Open Monumenten Dag van het 
Erfgoedplatform Heumen hadden hiervoor        
dr. Meino Smit uitgenodigd. Als landbouwer en 
wetenschapper kon dr. Meino Smit zowel vanuit 
de praktijk als de theorie een beeld schetsen van 
de landbouw zoals deze er rond 2040 uit zou 
kunnen zien.

Tijdens de lezing kwam al snel naar voren dat 
de schaalvergroting die de afgelopen decennia 
heeft plaatsgevonden niet vol te houden is. 
Hiervoor heeft dr. Meino Smit uitgerekend hoe 
de toename in de opbrengsten van de landbouw 
uit de pas zijn gaan lopen met de grondstoffen 
en energie die vereist zijn om grootschalige 
landbouw mogelijk te maken. We produceren 
dus wel meer voedsel dan vroeger, maar het kost 
ook veel meer, of dat nu machines, kunstmest of 
veevoer betreft. Het voedsel is daarmee duurder 
geworden voor de consument, terwijl de boer 
minder van de opbrengsten terugziet. Tel daar 
de maatschappelijke roep voor verduurzaming 
bij op, en het kan niet anders of er zullen zaken 
gaan veranderen.

Als het aan dr. Meino Smit lag dan is dat 

een toekomst waarin we alleen voedsel 
produceren voor de eigen bevolking, en dan 
niet met intensieve veehouderij of verwarmde 
glastuinbouw. Vlees zal daardoor wellicht 
minder vaak op het menu staan, maar doordat 
er niet langer geproduceerd wordt voor de 
export hoeft het ook niet volledig in de ban. 
De landbouwgrond die we hebben moet 
landbouwgrond blijven, al zal de akkerbouw 
meer gebruik maken van afwisselende 
gewassen, en zullen consumenten lokaal hun 
producten gaan kopen. In plaats van mensen 
vervangen door machines moet er juist bespaard 
worden op energie en grondstoffen, wat kan door 
méér mensen te laten werken in de landbouw. 
2040 is dus een tijd met meer, en niet met 
minder boeren. Ook worden reststromen veel 
belangrijker, waarbij organisch materiaal wordt 
opgevangen en opnieuw voor bemesting kan 
worden ingezet.

Kortom een heel boeiende lezing met veel 
informatie en ruimte voor een open discussie 
over de toekomst van de landbouw. Dat smaakt 
naar meer. Buurderij De Lage Hof heeft daarom 
het plan opgevat om in de toekomst meer 
lezingen te gaan organiseren rondom het thema 
‘transitie in de landbouw’. Houd de website www.
buurderijdelagehof.nl en de Dorpskrant in de 
gaten voor meer informatie. Heeft u interesse 
om zelf een bijdrage te leveren aan deze 
lezingenreeks? Neem dan contact op met info@
buurderijdelagehof.nl of 06 482 44 284.

 IN DE LEZING WERD EEN LANS GEBROKEN 
VOOR WEER MEER ARBEID IN DE LANDBOUW BOER-WETENSCHAPPER MEINO SMIT
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DE GNIFFEL VAN ONDERASSELT
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

Wat veel mensen in Overasselt niet weten is dat 
er ook een Onderasseltse is. Dit Onderasseltse 
bestaat uit een netwerk van gangen en tunnels, 
die overal onder Overasselt doorlopen. Zo loopt 
er een tunnel naar de kerk en naar de Zilverberg, 
eentje naar de Buurderij en eentje naar de 
korenmolen. Eigenlijk loopt er naar elke straat of 
tuin wel zo’n tunnel. Wie weet, komt er ook wel 
zo’n tunnel uit in jouw tuin! 

Deze tunnels zijn gemaakt door de gniffel. Een 
gniffel is een beestje dat lijkt op een konijn, 
maar in plaats van lange oren heeft ie grote 
ronde oren, waardoor hij op een afstand toch de 
zachtste stemmetjes kan horen. De gniffel heeft 
een roodbruine vacht en hij leeft van wortels en 
knollen. Gniffels zijn erg schuw, daarom komen 
ze alleen ‘s nachts boven de grond. Maar gniffels 
zijn ook erg nieuwsgierig. Zodra er in Overasselt 
iets verandert of aan de gang is, komt hij kijken. 
Hij wil alles weten wat er gebeurt. Ook luistert 
hij graag naar verhalen van mensen. Het zou zo 
maar kunnen zijn dat er eentje meeluistert als 
je moeder dit verhaal aan je voorleest! En als 
hij iets leuks hoort of geks ziet, dan gniffelt hij. 
Gniffelen is voor hem zijn lust en zijn leven. Een 
nacht niet gegniffeld is een nacht niet geleefd.

De gniffel van Onderasselt is al heel oud. Hij 
heeft je opa nog in de wieg zien liggen! Wat? 
Ook de opa van jouw opa heeft hij nog in de 
wieg zien liggen. Maar toch is hij niet grijs of 
kaal, zoals je opa. Nee, de gniffel heeft een 
prachtige glanzende zachte vacht. Onder zijn 
pootjes heeft hij zachte kussentjes, net zoals bij 
een poes. Daarom kan hij muisstil lopen. Als hij 
voorbij loopt hoor je niets. Omdat hij zo zachtjes 
loopt en pas in het donker naar buiten komt, zie 
je hem nooit. Maar als je goed luistert dan hoor 
je hem zachtjes gniffelen als hij iets leuks heeft 
gezien of gehoord. Ga maar eens bij het raam 
zitten en doe de gordijnen een stukje open. Kijk 
naar buiten en trek de gekste gezichten die je 
maar kan bedenken. Misschien vindt de gniffel 
dit wel leuk en hoor je hem! Maar ja, er zijn 
honderden huizen in Overasselt, dus het kan zijn 
dat hij in een andere tuin zit. Maar als je flink je 
best doet en elke avond even een paar gekke 
bekken trekt voor het raam, zou het zo maar 
eens kunnen dat je zijn aandacht trekt. Immers 
een gniffel wil iets grappigs zien zodat hij kan 
gniffelen.

Nu je weet wat een gniffel is, wat hij doet en 
waar hij woont, kunnen we over zijn avonturen 
gaan vertellen. 

Je bent vast wel eens in het Verenigingsgebouw 
van Overasselt geweest. Je vader of je moeder 
gaat daar vast wel eens ‘s avonds naar toe. 
Onderin dit gebouw zit een lage kelder. Je moet 
bukken als je er doorheen loopt. Een van de 
gangen van de gniffel komt daarop uit. Omdat er 
in dat gebouw vaak grappige dingen gebeuren, is 
dat een van de geliefde plekjes van de gniffel om 
naar toe te gaan. In het midden van dit gebouw 
staat een lange bar, waar je wat te drinken kunt 
bestellen en waar bier wordt getapt. Drinkt je 
vader of je moeder wel eens een pilsje? Dan 
hebben ze vast wel eens aan die bar gezeten 
Nog niet zo heel lang staat er een nieuwe dame 
achter deze bar. Ze woont nog niet zo heel erg 
lang in Overasselt en weet ook nog niet zo goed 
hoe je het beste een pilsje kunt tappen. Zo kan 
het zijn dat als zij een pilsje had getapt er alleen 
maar schuim in het glas zat! Of het glas was te 
vol of te leeg, in het begin viel het haar niet mee.

Nu was er een meneer in het dorp, die ook graag 
een pilsje lustte. Hij heette Jan en had vroeger 
een supermarkt in Molenhoek. Maar nu was hij 
gepensioneerd en had dus de tijd om eens een 
lekker pilsje te gaan drinken aan de bar in het 
Verenigingsgebouw. Die zelfde avond was de 

TEKENING CARMEN VAN DEN ELSEN
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gniffel naar het Verenigingsgebouw gegaan en 
had zich goed verborgen onder de tafels in de 
hal van de bar. Hij had een goed uitzicht op de 
bar, waar meneer Jan plaats nam op een van 
de barkrukken. Hij bestelde een pilsje bij die 
nieuwe barvrouw. Wat onhandig schonk ze hem 
een pilsje in en reikte hem dit aan. Jan wilde 
het glas aanpakken, maar het glipte hem uit de 
vingers en het bier plensde op zijn broek, zodat 
het net leek of hij in zijn broek had geplast! De 
gniffel gniffelde dat het hem zijn lieve lust was! 
Wat had hij een plezier. “Nu moet ik naar huis 
om een nieuwe broek aan te trekken”, riep Jan. 
Daar had de gniffel wel oren naar. Gniffels weten 
waar iedereen woont, dus de gniffel schoot snel 
de kelder in en verdween in het netwerk van 
tunnels in Onderasselt. Al gauw had hij de juist 
gang gevonden naar het huis van Jan de Spar, 
dat is een bijnaam van Jan. Mensen vinden het 
soms handig iemand een bijnaam te geven, 
zodat het voor anderen meteen duidelijk is wie 
we bedoelen.

Misschien heeft je meester of juffrouw op school 
ook wel een bijnaam! Zo niet, dan bedenk maar 
eens een leuke. Mocht je juffrouw vaak aan haar 
haar zitten, zou je haar juffrouw Friemel kunnen 
noemen. Of misschien lijken de wangen van je 
meester wel op blote billen! Ik laat het aan jouw 
over wat dan zijn bijnaam wordt. Oké, de gniffel 
was dus naar het huis van Jan de Spar gegaan 
en had zich daar verdekt opgesteld. Toen Jan 

thuis kwam, keek zijn vrouw verbaasd naar de 
broek van Jan. “Heb jij in je broek geplast?”, riep 
ze lachend uit. “Nee, nee…”, riep Jan verschrikt, 
“de nieuwe barvrouw heeft er op geknoeid!”. “Ja, 
ja, maak dat de gniffel maar wijs”, riep zijn vrouw 
uit. En de gniffel? Die had het niet meer. Hij 
gniffelde en gniffelde, tot hij blauw aan liep. Dat 
zag je natuurlijk niet, omdat hij een mooie rode 
pels over zijn wangetjes had. Maar onder die 
haartjes zag hij echt blauw van het gniffelen.

Tevreden rende de gniffel het Onderasseltse 
weer in en rende hij door de tunnels terug naar 
zijn hol. Vanuit het huis van meneer Jan is dat de 
vierde tunnel links, dan een hele tijd rechtdoor, 
bij de vijfsprong naar rechts schuin naar beneden 
tot in de hoofdtunnel die onder de Hoogstraat 
doorloopt. Vervolgens zo’n 500 meter door die 
hoofdtunnel en dan scherp naar rechts een 
tunnel in die afgekleed is met schapenwol. Dat 
vinden gniffels fijn. Aan het einde van die tunnel 
bevindt zich zijn hol. Een grote holle ruimte met 
in het midden een grote hoop schapenwol. De 
gniffel kroop hier lekker diep in, tot hij helemaal 
bedekt was met wol. Hij rolde zich er tevreden 
op en viel in een diepe slaap. En meneer Jan? 
Die had een schone broek aangetrokken en 
durfde voorlopig niet meer terug te gaan naar het 
Verenigingsgebouw.

P.S. De naam van de dame achter de bar is bij 
de redactie bekend.

In de Dorpskrant willen wij graag ook iets voor kinderen gaan opnemen. Het idee is geboren 
om in elke editie van de krant een verhaal op te nemen dat zich in ons dorp afspeelt. Daarvoor 
hebben wij leuke anekdotes nodig die in het dorp gebeurd zijn. Dit mag lang geleden gebeurd 
zijn of recent, het mag in kleine kring bekend zijn of algemeen, het maakt niet uit. Het moeten 
wel gebeurtenissen zijn die kinderen grappig vinden. Iets wat bijvoorbeeld op de school van de 
kinderen is gebeurd of tijdens een evenement of training. En het moet natuurlijk onschuldig zijn.

Deze gebeurtenis wordt dan opgenomen in een verhaal van een fabeldier dat onder de grond 
in Overasselt leeft en overal getuige van is. Het zou mooi zijn als de kinderen dit verhaal dan 
herkennen.

U zou ons erg helpen met het sturen van anekdotes naar de dorpskrant, redactie@overasselt.info

OPROEP
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WIE DOET ZOIETS NOU EN WAAROM?
DOOR HANS VAN LANEN

In de vorige Dorpskrant hebben we bericht over 
de nieuwe WOII wandeling, een initiatief van 
de lokale bevrijdingsstichtingen samen met 
het Dorps- en Erfgoedplatform. Langs de route 
wordt via QRcodes aanvullende informatie 
aangeboden. Op een tweetal plekken is ook 
een infomatiebord (zie foto) geplaatst. We 
waren er trots op dat we met steun van de 
gemeente op een van die plekken (aan het 
einde van het Zwieperdonksestraatje en midden 
in het voormalige landingsgebied) een fraai 
stukje natuur voor wandelaars hebben kunnen 
ontsluiten. Imposante boomschijven zorgen voor 

een mooie plek om even te vertoeven. Prachtig! 
Maar…... nog geen week na de plaatsing 
moesten we vaststellen dat het infobord 
compleet met draagconstructie verwijderd was. 
Zo maar meegenomen! Gemeenschapsgeld en 
inspanningen van vrijwilligers zo maar verloren 
gegaan!

Met verbijstering vragen we ons af: wie doet 
zoiets nou en waarom?

Operatie Market Garden

Op zondagmiddag 17 september 1944 landden in 
dit gebied, als onderdeel van de operatie Market 
Garden, troepen van de Amerikaanse 82ste 
Luchtlandingsdivisie. Doel ervan was om met 
luchtlandingstroepen bij verrassing een aantal 
bruggen in Zuid-Nederland en het rivierengebied 
in te nemen, om daarmee een snelle doortocht 
van het Britse 2e Leger tot over de Rijn bij Arnhem 
mogelijk te maken. Op dezelfde dag kon al gemeld 
worden dat de brug bij Grave onbeschadigd in 
handen van de geallieerden was gevallen. Aan het 
begin van de avond gold hetzelfde voor de ophaal-
brug over het Maas-Waalkanaal bij Heumen. 
De overige drie kanaalbruggen werden door de 
Duitsers voortijdig opgeblazen.

Op 23 september (door het slechte weer een 
week vertraagd) landden hier nog eens 560 
Poolse parachutisten en 350 gliders met bevoor-
rading. Uiteindelijk bleek inname van de brug 
over de Rijn bij Arnhem niet mogelijk en trokken 
de geallieerden zich op 26 september weer terug 
ten zuiden van de Rijn. Voor Noord-Nederland 
bleef daardoor de bezetting nog tot mei 1945 
voortduren.

De meeste gliders werden na de operatie verza-
meld op het uiterwaardenterrein ‘Mevrouws Wei’. 
Van daaruit werden ze, vaak na reparatie, op 
spectaculaire wijze weer de lucht ingetrokken om 
elders te worden gebruikt.

Operatie Market Garden
17–26 september 1944

Dit bord plaats is geplaatst door de gemeente Heumen in samenwerking met Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Informatie

Dit bord is onderdeel van wandelroute WO-II Overasselt.
Kijk voor meer informatie op www.erfgoedheumen.nl

Landingen in Overasselt, vooraanzicht nabij boerderij De Gaasselt (foto: Nationaal Bevrijdingsmuseum) 

Kaart met parachutisten- en glider-
landingsplaatsen (bron: Regionaal Archief 
Nijmegen)

Vóór de droppings gingen ‘pathfinders’ 
vooruit en maakten het landingsterrein 
met bakens en rookmarkeringen 
gereed. Op deze (samengestelde) kaart 
en bovenstaande foto is deze plek 
gemarkeerd.  

 Dropping uit een Dakota
 (elk ca. 17 parachutisten)

 Gliders
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JAMMER, JAMMER, JAMMER..
Op een dag begin oktober staan er een 
porseleinen bord, enkele gekleurde vaasjes en 
een spiegel naast de glasbak.
Dat hoort daar niet!

Op een vraag aan de Dar hierover 
antwoordden zij: “Dat moeten de mensen naar 
de milieustraat brengen of in de bruine 
afvalzakken doen.”

De redactie is dankbaar voor dit advies en geeft 
het graag aan U door.

DOOR NICK EGTBERTS
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MEESTER JACOBS MEMOIRES DEEL 3
DOOR NICK EGTBERTS

Eerst nog een klein stukje voorgeschiedenis.
In 1895 werd de school aan de Kasteelsestraat 
gebouwd, toen 3 klaslokalen met een woning 
voor het schoolhoofd. Het was een openbare 
school. In 1917 werd de strijd voor het 
vrouwenkiesrecht gevoerd en bij de invoering 
daarvan is als een soort ‘koehandel’ tussen de 
liberalen en de protestanten ook het bijzonder 
onderwijs mogelijk gemaakt. En ook de 
katholieken wilden dat. Maar in Overasselt was 
de overgang van openbaar school naar katholiek 
onderwijs pas in 1925. Omdat er in Overasselt 
merendeels katholieken woonden, werd de 
school dat ook. We kregen hier de Petrus 
Canisiusschool. Petrus Canisius werd vernoemd 
omdat de school aan de weg naar Nijmegen lag 
en omdat hij in 1925 heilig verklaard werd.

De periode van Meester Jacobs

Jarenlang werd de school geleid door meester 
Schlicher, die in 1964, toen Jan Jacobs 
aangesteld werd, opzag tegen de sores van 
het bouwen van een nieuwe school omdat hij 
bijna met pensioen ging en er dus nooit les zou 
geven. Op 1 augustus 1964 werd Jan benoemd 
als leerkracht en begon hij met een gemengde 
klas 3/4 ( tegenwoordig groep 5/6). Op 14 
oktober 1964 werd hij benoemd als toekomstig 
schoolhoofd, een zeldzaam snelle carrière dus. 
Hij werd belast met het bouwen van een nieuwe 
school. Omdat hij ook nog moest wonen, kocht 
hij een stuk grond (toen ƒ 4,00 per vierkante 
meter, of in euro’s € 1,80 ) op de hoek van de 
Wilhelminastraat en de Zilverbergweg. Mét 
uitzicht, werd beloofd, want ‘daarachter zou nooit 
gebouwd worden’; de Irenestraat bestond nog 
niet. Op de plek waar nu de Mijlpaal staat, stond 
in 1964 een 3-klassige lagere school, gebouwd 
in 1952 en dus na 12(!) jaar al gesloopt. Alle 
kinderen gingen weer, voor de duur van de 
bouw, naar de school aan de Kasteelsestraat en 
er werd voortvarend begonnen aan de bouw van 
een nieuwe 5-klassige school. Piet Nijs tekende 
bij architect Th. Dinnissen de school. Later was 
hij ook de ontwerper van het Verenigingsgebouw 
en nog weer later, de Mijlpaal. Al tijdens de 
bouw werd duidelijk dat 5 klassen te weinig was 
en werd vergunning gevraagd voor een zesde 
lokaal. Ook de kleuterschool, die toen op de plek 
stond van de huidige school, bleek in 1965 te 
klein, er moest ook daar een lokaal bij! Maar er 
was een bouwstop en er mocht dus eigenlijk niet 
gebouwd worden. Maar het is toch gelukt!

Veel kinderen

Hoe kon het dat er ineens veel meer kinderen 
kwamen dan was voorzien? Daar waren drie 
redenen voor:

• Als eerste: de Molenkuil werd gebouwd en daar 
kwamen veelal jonge gezinnen wonen.

• Vele kleinschalige boerenbedrijfjes konden 
niet mee met de ook toen al vanuit Den Haag 
gewenste schaalvergroting en werden opgekocht 
door de mensen uit Nijmegen en omstreken 
(‘Radboudkevers’!!), die daar geen betaalbaar 
huis met een lapje grond meer konden kopen.

• En er kwamen steeds meer betaalbare en 
betrouwbare auto’s waardoor Overasselt, waar 
toen niet zo veel te doen was, aantrekkelijker 
werd, vooral omdat wonen en werken niet meer 
vlak bij elkaar hoefden te zijn.

Welnu: tijdens de bouw is meester Jacobs 
nog persoonlijk naar Den Haag gereisd om de 
bouwvergunning voor het zesde lokaal los te 
krijgen. We kunnen gerust stellen dat de Haagse 
daadkracht al die jaren nauwelijks veranderd 
is. Na de zomervakantie van 1966 is de school 
zonder al te veel poespas in gebruik genomen 
en kreeg het oude schoolgebouw aan de 
Kasteelsestraat een nieuwe functie: het werd 
onderdeel van ‘gemeentewerken’.

De redactie is nog op zoek naar foto’s die in de 
beginjaren van de toenmalige school gemaakt 
zijn. Mocht u leuk materiaal hebben, stuurt u dat 
dan naar: redactie@overasselt.info

MEESTER JACOBS NU



21

GESCHIEDENIS PROTESTANTS BEZIT EN BESTUUR OVERASSELT
DOOR ANNETTE MENGDE

Vier generaties Charisius als protestantse 
schouten

Erfgoedreeks deel 8,
Erfgoedplatform Gemeente Heumen, 2022
184 p., ISBN 978-90-825728-8-9, € 20,00

Te koop bij:
The Read Shop, winkelcentrum Malden
En te bestellen bij: www.erfgoedheumen.nl/
bestel.php

Het Erfgoedplatform heeft tijdens de Open 
Monumenten Dagen een boekje gepresenteerd 
over een stukje Overasseltse geschiedenis dat 
tot nu toe wat onderbelicht was gebleven. Het 
dorp is van oudsher katholiek, maar na 1600 
waren de gezagsdragers protestant. Ook stond 
in de Oude Kerk aan de Valkstraat voortaan 
een predikant op de kansel. In 1730 kwam er 
een protestantse schout uit Duitsland, de heer 
Charisius: daar hebben we nu de (onbewoon-
de!) gelijknamige straat aan te danken. Wij 
vinden het interessant om te ontdekken hoe 
die ontwikkelingen verliepen. Er bleek onder 
andere dat belangrijke verhalen uit de geschie-
denisboeken rechtstreeks hun weerslag had-
den in Overasselt. De Bataafse revolutie zorg-
de er bijvoorbeeld voor dat de tweede schout 
Charisius werd ontslagen. In de 19e eeuw blijkt 
de wereld flink veranderd, maar er worden 
toch nog twee protestantse burgemeesters 
Charisius benoemd. De protestantse bevolking 
blijft maar een kleine groep binnen het voor-

al katholieke dorp. In het boek zijn ook alle 
protestantse boerderijen en ander bezit apart 
beschreven. Daarvoor zijn vele gesprekken 
gevoerd met de huidige bewoners en familie-
foto’s gedeeld, die nu in het boek zijn opgeno-
men. Zo is er weer een mooi stuk Overasseltse 
geschiedenis tot leven gekomen!

Foto links: De oude meisjes school

Foto rechts: Lagere school met 3 lokalen in 1952. Op de voorgrond de Zilverbergweg kruising met de 
Julianastraat. Op de achtergrond de tuin van de pastorie.
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VERGETEN MUZIEK
DOOR NICO AALDERING

Soms zijn er platen die je pas later waardeert, ondanks dat ze al jaren in lijstjes staan van 10 beste 
platen ooit. Bij mij was dat ‘What’s Going On’ van Marvin Gaye. Na 25 jaar ‘viel’ de plaat, soul van 
de bovenste plank, en ik draai hem nu met grote regelmaat. Soms duurt t even. Helaas is Gaye op 
dramatische wijze aan zijn eind gekomen, neergeschoten door zijn vader. Maar nu de nog levende 
artiesten. Steve Miller Band, bekend van het nummer ‘Fly like an Eagle’, maar zijn mooiste plaat is 
in mijn ogen ‘Recall the beginning… a journey from Eden’ en dan vooral kant 2 van de LP. Dus als 
je zoekt op Spotify, begin dan met ‘Love’s Riddle’ en de nummers die daarop volgen. Prachtig en 
met recht een ‘vergeten plaat’. Dan een artiest die je altijd kunt draaien, ook op de achtergrond met 
bezoek. James Taylor, misschien bekend van  ‘You’ve got a friend’ (overigens een nummer van Carol 
King), maar zijn mooiste nummer is toch wel ‘Fire and Rain’ over een vriendin die suïcide pleegde. 
Moeilijk om te zeggen welke LP van hem het mooist is, dus ik raad je aan om ‘The Best of’ aan 
te zetten, altijd goed. Als laatste de Canadese zanger en componist Ron Sexsmith. Ten onrechte 
onbekend en daarom passend in de rubriek. Elvis Costello vergeleek Sexsmith met niemand minder 
dan Paul McCartney. Als hij naar Nederland komt, missen we geen concert! De laatste keer in 
Doornroosje. De LP ‘Long Player Late Bloomer’ is misschien wel zijn meest toegankelijke plaat, dus 
daarmee zou ik beginnen. Maar luister vooraf eerst even op Spotify naar ‘Speaking with the Angel’ en 
‘Gold in Them Hills. So, leave him alone, set him free, cause he’s speaking with the angel, speaking 
with the angel, the very one, that spoke to you and me’…. muziek en de tekst blijven mij ontroeren.
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RÔNDJE OUWE TRACTOREN (R.O.T.) OVERASSELT 2022
Inmiddels alweer ruim 8 jaar geleden ontstond 
op een regenachtige zondagmiddag het idee om 
een toertocht voor oude tractoren te organiseren 
met hierbij als start- en eindpunt het eigen 
dorp. Vanuit een gezamenlijke passie voor 
oldtimertractoren voegden Luc van der Burgt en 
Wim Gerrits de daad bij het woord. Kort daarna 
sloten Dolf Schel en Joost Gerrits zich aan bij 
de organisatie en met zijn vieren vormen zij 
sindsdien de drijvende kracht achter de rit. Op 
14 september 2014 werd de eerste R.O.T.rit 
georganiseerd. Een tractorrit voor oude tractoren 
zonder cabine. Aan deze eerste editie deden 
zo’n 15 tractoren mee. Sinds de 2e editie wordt 
de rit altijd verreden op de derde zondag van 
augustus. Ieder jaar vinden meer deelnemers de 
weg naar Overasselt en wordt het evenement 
telkens een stukje groter. Inmiddels nemen er 
jaarlijks zo’n 100 tractoren deel. De bestuurders 
en bijrijders komen uit allerlei dorpen uit de 
omgeving en variëren van jong tot oud. 

Na 2 jaar afwezigheid door Corona, werd 
afgelopen 21 augustus dan eindelijk weer, voor 
de 7e keer, de R.O.T.rit verreden. 

Het was stralend weer en hierdoor werd het 
terrein aan de Valkstraat tijdens het opstellen 
’s ochtends al druk bezocht door publiek. Op 

het terrein is ieder jaar wel wat te zien en te 
doen voor jong en oud, waardoor steeds meer 
bezoekers een kijkje komen nemen. Dit jaar 
stond er onder andere een springkussen en 
waren er verschillende oude landbouwmachines 
te bewonderen. 

Om 10.45u ging de rit van start. Tijdens deze 
7e editie voerde de ca. 55 km lange route zo’n 
100 tractoren door het heuvelachtige landschap 
van Groesbeek en omgeving. Tussentijds 
werd er twee keer gepauzeerd. Een korte stop 
bij ijsboerderij Fox Hill in Groesbeek en een 
uitgebreide pauze bij de boerderij van de familie 
Arts bovenop de Jansberg. Daarna vertrokken 
alle tractoren weer rustig richting Overasselt, 
waar ze om 16.45u terug waren. Bij terugkomst 
stond er een hapje en drankje klaar, waar onder 
andere door het mooie weer dit jaar, gretig 
gebruik van werd gemaakt. 

De organisatie kijkt, mede dankzij de sponsoren 
en vrijwilligers, terug op een zeer geslaagde 
rit. De 8e editie wordt volgend jaar zoals altijd 
verreden op de derde zondag in augustus. Tot 
dan!

DOOR JOOST GERRITS
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10 JAAR ENGSELE, OP GROOTSE WIJZE GEVIERD

Overasselts koor Engsele heeft het tweede 
lustrum gevierd met een gezellig en avontuurlijk 
weekend in de Belgische Ardennen. De 
kwartiermakers, Marian en Hennie van Lin en 
Marian en Dolf Straatman, ontvingen op vrijdag 
15 juli zo’n 40 personen, koorleden en partners, 
in hotel ‘Les Merlettes’ in La Roche en Ardenne. 
Een voormalig hotel, dat nu dienst doet als 
groepsaccommodatie. Een soort doe-het-zelf 
hotel. Er was voor iedereen een hotelkamer met 
bad/douche en toilet, maar het eten en drinken 
moest door de gasten zelf worden verzorgd. 
Dat bleek, met een professionele hotelkeuken 
en heel veel helpende handen, geen enkel 
probleem. Bij aankomst op vrijdagavond stonden 
er diverse soorten heerlijke lasagne klaar en 
elke ochtend was er een uitgebreid ontbijtbuffet 
waar menig hotel niet aan kan tippen. Iedereen 
hielp mee in een sfeer van enthousiasme en 
saamhorigheid.

Ook het weer zat mee, waardoor in de tuin 
van het hotel kon worden gerepeteerd voor de 
vooraf geplande optredens. Zaterdagmiddag 
werd Engsele ontvangen door de Hare Krishna 
gemeenschap in Durbuy. Na een rondleiding 
door hun mooie kasteel Radhadesh, zong het 
koor in de tuin vóór het kasteel. De middag 
werd afgesloten met een vegetarische maaltijd. 
Zondag werd opgetreden op het plein in het 
stadje Durbuy. De plaatselijke middenstand 

was zo enthousiast dat zij twee grote schalen 
met hartige lekkernijen bezorgden en een krat 
met bier, frisdrank en water. Na afloop werd het 
stadje verder bekeken vanuit een toeristisch 
treintje.

De avonden in het hotel waren super gezellig. 
Vrijdagavond werd een veiling gehouden van 
door de leden meegebrachte voorwerpen. 
Hiermee hebben de veilingmeesters Nick en 
Emiel een fors bedrag voor Engsele in de 
wacht gesleept. Goed voor de aanschaf van  
microfoons en speakers.

Op zaterdagavond hielden quizmasters Marian 
en Dolf een fantastische pub-quiz. Ook weer 
tot groot vermaak van het hele gezelschap. En 
natuurlijk werd er ook gezongen.

Na de barbecue op zondagavond, verzorgd door 
Ton en Jacques, vertrokken enkele leden naar 
huis. Op maandagochtend werd het weekend 
definitief afgesloten.

Uiteraard werd het bestuur, Loes, Marian 
en Joke, in het zonnetje gezet vanwege het 
jubileum. Veel lof was er voor de organisatoren, 
Hennie, Marian, Dolf en Marian. Alles was tot in 
de puntjes geregeld. Het hotel, de maaltijden, 
de optredens, zelfs de nootjes en hapjes bij de 
drankjes, alles was perfect. Een mooi feest om 
op terug te kijken.

DOOR MIEKE DE GRAAFF

REPETITIE IN DE HOTELTUIN

OP DE BRUG IN DURBUY
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BUITENGEWOON MAASMARKT OVERASSELT 
TROTSEERT HEMELWATER!

DOOR MARNA VAN DARTEL

De 2e editie van Buitengewoon Maasmarkt 
Overasselt zit er op en we zijn ontzettend blij dat 
jullie er waren! Het was nat, de regen vloeide 
rijkelijk, maar toch was het een gezellige dag 
aan de Maas! Ruim 45 kraamhouders, de helft 
afkomstig uit Overasselt, brachten hun mooiste 
handgemaakte creaties mee. Het resultaat 
was een gevarieerd aanbod van sieraden tot 
vogelhuisjes, van tassen tot ingemaakte uitjes 
en boerenkaas, en van keramiek tot gehaakte 
knuffels. Een kleurrijke verzameling van 
creatieve makers bij elkaar!

Natuurlijk was er ook plek voor de jeugd die 
hun oude en/of zelfgemaakte spulletjes op de 
kleedjesmarkt verkochten en een enkeling zelfs 
vanuit een echte marktkraam. Er werd hard 
gewerkt aan de schilderijen die op de veiling 
nog een leuk bedrag voor de OJO, SOP en de 
Maasmarkt opbrachten.

De meiden van Danslessen Elien trotseerden 
de regen met enthousiasme en flair, het verhaal 
van KidsClub Overasselt werd verteld van ‘onder 
de paraplu’ en Bogdan uit Oekraïne bracht sfeer 
met zijn melancholische klanken op de trekzak. 
Ook de demonstratie van de Brandweer trok het 
nodige bekijks. Het optreden van Overasselts 
Koor Engsele kon helaas niet doorgaan, maar 
dat houden we tegoed. In de Veldschuur was 
het muzikaal genieten van ‘Mooi van Hout’ en 
Coverband Monkey Business.

Ondanks het weer, werden er goede zaken 
gedaan. De regen bracht zelfs verbroedering: zo 
hielp men elkaar bij het spannen van een zeiltje 
tussen de kramen en werd er spontaan een extra 
kop koffie geschonken voor de buurvrouw. En 
onder de plu smaakte de pompoensoep eigenlijk 
nog lekkerder. Al met al was het een leuke, 
creatieve én muzikale dag aan de Maas. Tot 
volgend jaar!

FOTO YOLANDA EFFING
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KERSTMARKT IN OVERASSELT
Traditiegetrouw wordt in Overasselt de 
kerstmarkt georganiseerd, nu voor de zevende 
keer bij Buurderij De Lage Hof aan de 
Kasteelsestraat 5. Op zondag 11 december 
van 13.00 tot 17.00 uur staan op een sfeervol 
aangekleed terrein, passend bij de kersttijd, ruim 
20 kraampjes met winterse producten rond de 
Buurderij. De toegang is gratis.

Kom u heerlijk warmen aan onze glühwein, 
versgebakken oliebollen of erwtensoep. Kinderen 

kunnen marshmallows roosteren boven een 
vuurtje. Mocht u het toch te koud krijgen, dan 
kunt u binnen luisteren naar de koorzang van 
de Overasseltse koren Engsele, Splendid en De 
Kerstspecials of New Challenge uit Heumen.

Voor meer informatie over de kerstmarkt kunt u 
mailen naar info@buurderijdelagehof.nl of kijk op 
https://buurderijdelagehof.nl.

DE ZONDAGSESSIES IN DE BUURDERIJ 
ZIJN WEER VAN START GEGAAN!
Na een succesvol eerste jaar met veel 
muzikanten en bezoekers gaan we hier een 
vervolg aan geven.

Van 16 oktober 2022 t/m 16 april 2023 zal er 
(bijna) iedere zondagmiddag een muzikaal 
optreden zijn. Deze keer hebben we 4 soorten 
optredens. Nieuw is de klassieke sessie! 
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een 
strijkerskwartet of een klassiek koor. Verder staat 
er globaal in een maand ook een popsessie met 
een coverband, de zeer geliefde bluessessie 
en een improvisatieworkshop op de agenda. 
Op 6 november treedt Blind Lemon op en op 13 
november komt het koor Viola optreden. 

De middagen zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
De entree is gratis. Voor de volledige agenda 
verwijzen we u naar onze site 

www.buurderijdelagehof.nl

Tot dan!
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GRATIS JEUGDLIDMAATSCHAP BIJ DE BIBLIOTHEEK

Is jouw kind een echte lezer en zijn de boeken 
niet aan te slepen? Of zou je juist willen dat 
je kind wat meer leest? Lees je graag voor en 
ben je op zoek naar mooie prentenboeken? In 
alle gevallen is een jeugdlidmaatschap van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid een goed idee. En 
het mooie: een jeugdlidmaatschap is tot 18 jaar 
helemaal gratis. 

Er is keuze genoeg: de collectie van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid bestaat uit meer dan 
een half miljoen items. In Bibliotheek Overasselt 
en Bibliotheek Malden staat een deel van deze 
collectie, maar reserveren uit de gehele collectie 
is gratis. Je gereserveerde boeken haal je op en 
breng je weer terug in een vestiging bij jou in de 
buurt. Zo hoef je nooit ver te reizen om boeken te 
lenen. Je eigen boekenkast puilt niet langer uit, 
het is duurzaam én goed voor je portemonnee. 
Leest of luistert jouw kind graag via een tablet of 
e-reader? Als bibliotheeklid heb je ook toegang 
tot e-books en luisterboeken. Bovendien krijg je 
korting op allerlei activiteiten. Nieuwe jeugdleden 
kun je opgeven bij de balie in de bibliotheek. 
Neem wel even een identificatiebewijs mee. Je 
kunt je kind ook online inschrijven via www.obgz.
nl/lidworden. 

Jeugdactiviteiten

In de bieb kunnen kinderen allerlei nieuwe 
dingen leren. Op donderdag 3 november van 
15.45 tot 16.45 uur vindt bijvoorbeeld het 
kindercollege ‘Schrijf Chinees met me’ plaats in 

Bibliotheek Malden. Kinderen leren deze middag 
hoe het Chinese schrift in elkaar zit en natuurlijk 
gaan ze zelf ook Chinese tekens schrijven. Dit 
kindercollege is geschikt voor kinderen vanaf zes 
jaar.

Op woensdag 16 november komt Malou Poos 
langs in Bibliotheek Malden. Zij schreef het 
kinderboek ‘Speciale sterretjes’. De schrijver uit 
Malden neemt kinderen mee in haar prachtige 
verhaal over liefde, verdriet en omgaan met 
verlies. Het overlijden van haar eigen oma was 
voor Malou aanleiding om dit boek te gaan 
schrijven. Ze leest van 15.00 tot 15.45 uur voor 
uit haar boek. Op woensdag 23 november geeft 
ze in Bibliotheek Malden een schrijfworkshop 
voor kinderen. Malou vertelt hoe ze haar boek 
‘Speciale Sterretjes’ schreef en geeft tips over 
het schrijven van een eigen verhaal. Kinderen 
kunnen daarna meteen zelf aan de slag. Het 
voorlezen is voor kinderen vanaf vier jaar, de 
schrijfworkshop voor kinderen vanaf acht jaar. 

Deelname aan deze jeugdactiviteiten is gratis, 
wel even van tevoren aanmelden via de 
website van de Bibliotheek Gelderland Zuid:             
www.obgz.nl/agenda.  

Voor meer informatie, accreditaties, 
interviewaanvragen en beeldmateriaal kunt 
u contact opnemen met Susan Bink, pr-
medewerker van de Bibliotheek Gelderland Zuid: 
sbink@obgz.nl, telefoonnummer 06 86 82 50 18.

DOOR DE BIBLIOTHEEK GELDERLAND ZUID

LEKKER LEZEN IN DE BIEB FOTOGRAAF MARCEL
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DE UITERWAARDEN

In september verscheen er in de Gelderlander 
een artikel over een nieuw natuurgebied aan 
de Maas tussen Batenburg en Appeltern, De 
Lymen. Prachtig gebied van maar liefst 75 
hectare geworden dankzij een flinke aanpak 
door Rijkswaterstaat en ‘Natuurmonumenten’. 
Op mijn vraag aan Rijkswaterstaat: “Zou dat bij 
Overasselt ook kunnen?”, kreeg ik keurig een 
antwoord van de heer Willem Severijns. Het 
komt er op neer dat het maken van dit soort 
natuurgebieden bij ons in de buurt (bij Heumen)
wel degelijk onderzocht is, maar niet haalbaar is 
gebleken. Althans, voor Rijkswaterstaat. Waarom 
dan? Best een ingewikkeld, beetje technisch 
verhaal. 

In Europa is in 2000 tussen de landen een 
verdrag gesloten over hoe we met de kwaliteit 
van onze waterlopen en stroomgebieden 
omgaan. Voor Nederland is daar de zogenaamde 
‘Kaderrichtlijn Water’ uit voortgekomen. Daar 
moeten wij (en dus met name Rijkswaterstaat) 
ons gewoon aan houden. Dus alles wat je doet 
met waterlopen moet een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan die Kaderrichtlijn Water. 

Oude rivierbeddingen

Het uitgraven van oude rivierbeddingen 
van de Maas, zoals bij Keent en bij Balgoij, 
levert kennelijk zo veel positieve bijdragen 
aan die Europese doelstellingen, dat dit ook 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bij ons 
in de buurt zijn nauwelijks (recente) oude 
rivierbeddingen in het uiterwaardengebied: 
de Maas heeft hier al eeuwenlang dezelfde 
route gevolgd. Met als gevolg dat er hier dikke 
kleipakketten in de Overasseltse bodem zitten. 
Dáár oude geulen uitgraven kan dus niet, omdat 
ze er niet zijn. Wanneer je in de klei gaat graven 
en plassen creëert, zal de waterkwaliteit daarvan 
niet voldoende zijn om tot een mooi natuurgebied 
te komen. De bodem is dan te dicht, te kleiïg en 
dat is niet goed voor planten en dieren. En het 
past dus niet in die Kaderrichtlijn Water.

Oproep

Wie belangstelling heeft om eens in deze 
materie te duiken en uit te zoeken wat er dan 
eventueel wél zou kunnen met de Overasseltse 
uiterwaarden om tot meer natuurontwikkeling 
te komen, kan zich bij de redactie melden. 
(redactie@overasselt.info)

DOOR NICK EGTBERTS

COLLECTEREN MET EEN GOUDEN RANDJE! 
Aan de vooravond van de Goede Doelen 
Week is mevrouw Jilesen-Lucassen gehuldigd 
voor 50 jaar collecteren en coördineren voor 
de Nierstichting in Overasselt. Zij werd in het 
zonnetje gezet door Pauline Ritmeester van 
Nierstichting Nederland.

Mevrouw Jilesen-Lucassen kreeg van de 
Nierstichting een olijfboom, een symbolisch 
cadeau. “ Want de olijfboom is een sterke boom 
en staat voor tradities. Hij wordt geassocieerd 
met kracht, vrede en een positief toekomstbeeld. 
De olijfboom was vroeger een kostbaar bezit. 
De olie werd het “groene goud” genoemd, was 
vanwege zijn reinigende werking zeer geliefd. 
Daarnaast werden in de oudheid kransen 

van olijftakken gemaakt als hoogste blijk van 
erkenning. Iemand die 50 jaar bij ons is krijgt 
de hoogste blijk van erkenning”, aldus Pauline. 
“Het is een ontzettend geweldige prestatie en 
we zijn mevrouw Jilesen heel erg dankbaar 
voor haar inzet en betrokkenheid bij de Goede 
Doelen Week en als contactpersoon voor de 
Nierstichting.
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HET OVERASSELTS PAROCHIEKOOR ZOEKT MET SPOED EEN 
DIRIGENT(E) !!!!!!!
Misschien bent U wel de aangewezen per-
soon of kent U iemand in uw omgeving die 
hiervoor in aanmerking zou kunnen/willen 
komen. Laat het ons horen!!  

Bij interesse: Loop eens binnen op de 2e of 
4e zondag van de maand, dan hoor je ons 
zingen. Of neem contact op met 
ankehermsen@hotmail.com

Wij zoeken:
1. Een enthousiaste, betrokken dirigent.
2. Uitvoeringen zijn tijdens kerkdiensten  
 op de zondagochtend om 11.00 uur  
 op de 2e en 4e zondag van de maand.
3. De repetitieavond is bij voorkeur op de  
 donderdagavond.
4. Salariëring op basis van opleiding en  
 ervaring en conform de richtlijnen van  
 bisdom den Bosch.

DE MUSICALMAKERS KOMEN NAAR OVERASSELT
Eindelijk staat MusicalMakers dan in het 
Verenigingsgebouw te Overasselt.
Van 10 tot en met 12 november presenteren 
zij de satirische musical Urinetown.

Urinetown, oftewel Zeikstad, vertelt het 
verhaal over een volk dat al twintig jaar te     
maken heeft met een nijpend watertekort. 
Om deze waterschaarste enigzins tegen te 
gaan is plassen alleen toegestaan bij open-
bare toiletvoorzieningen. Na de zoveelste 
prijsverhoging komt het volk in opstand.

Hebzucht, corruptie, humor en liefde, een 
heuse revolutie en daarbij de nodige ver-
wijzingen naar bekende musicals, maken 
dat alle elementen aanwezig zijn voor een 
prachtige middag of avond uit in Overasselt, 
‘the place to pee’ zeg maar. 

Meer weten over MusicalMakers of kaartver-
koop? www.musicalmakers.nl
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POGING TOT INBRAAK OVERASSELT: WEES GEWAARSCHUWD!
Op donderdagavond 28 september j.l. omstreeks 
21.30 uur gaan mijn vrouw en ik er eens goed 
voor zitten om naar VI te gaan kijken. Horen 
we plotseling een raar geluid van boven. Elkaar 
aanlijkend ‘Wat dit nu kan zijn?’ kom ik overeind 
uit mijn stoel om een kijkje te gaan nemen. 
Terwijl ik richting keuken loop zie ik plots een 
schim voor het raam. Ook zie ik in een oogwenk 
door het andere raam iemand met een ladder 
opzij van mijn huis. Omdat ik in het licht sta en 
het buiten hartstikke donker is, kan ik het tafereel 
niet goed zien. Wel dacht ik dat er iemand 
zijn pet afdeed en wegrende. Ik naar buiten,  
loop naar de straat maar niemand te zien. Bij 
terugkomst achter mijn huis zie ik ineens dat de 
hor van ons slaapkamerraam scheef naar buiten 
hangt. Geschrokken riep ik naar mijn vrouw: “Ze 
hebben geprobeerd om in te breken!” We gingen 
boven kijken en zagen dat het slaapkamerraam 
helemaal opengebroken was en dat de drie 
olifant-beeldjes die in de vensterbank stonden, 
op de grond waren gevallen. Dat had ons 
gewaarschuwd. Mijn vrouw vond op ons tuinpad 
een zwarte bivakmuts.  Terwijl mijn vrouw de 
politie belde, stopte er al een politiewagen voor 
onze deur. Ook dit was voor ons een raadsel 
hoe dat mogelijk was. Helaas reed deze weer 

weg. Wat later stopte ze toch voor onze deur 
en vertelde dat er eerder een melding was 
binnengekomen. De nachtzuster(s) van De Lage 
Hof hadden buiten een sigaretje zitten roken, 
toen ze twee mensen met bivakmutsen op met 
een ladder langs de bushalte zagen hollen. 

Dus mensen laat dit een waarschuwing zijn: het 
wordt steeds gekker en brutaler. Wie denkt er nu 
aan om op dit tijdstip terwijl de bewoners gewoon 
zichtbaar binnen zitten, om in te gaan breken. Ik 
ben nog steeds flabbergasted van dit voorval.

DOOR THEO DINNISSEN

OP NAAR EIGEN HEUMENSE STROOM 
MET ZONNEPARK TEERSCHE SLUISPOLDER
Energiecoöperatie Heumen werkt samen met 
ontwikkelaars GroenLeven en Enovos en het 
Nijmeegse Wiek-II aan Zonnepark Teersche 
Sluispolder, het eerste zonnepark in de 
gemeente. Om dit lokale project te realiseren, 
zetten de initiatiefnemers deze herfst belangrijke 
stappen. 

Ontwikkelaars GroenLeven en Enovos 
dienen begin oktober een aanvraag voor 
de bestemmingsplanwijziging en de 
omgevingsvergunning in bij gemeente Heumen. 
Als het college een positief besluit neemt, komt 
de vergunning voor een periode van zes weken 
ter inzage te liggen. Naar verwachting zal het in 
de periode van half oktober tot eind november 
zover zijn. In de gemeenteraadsvergadering in 
december of begin februari zou dit op de agenda 
kunnen komen. Als de raad instemt, kunnen de 
initiatiefnemers met de vergunning op zak verder 
met de voorbereiding van de financiering en 
bouw. 

Zonnepark Teersche Sluispolder is een bijzonder 
project, omdat een groot deel in handen komt 
van de Heumenaren zelf. Om zoveel mogelijk 
mensen enthousiast te maken om mee te doen, 
werkt de coöperatie samen met het Nijmeegse 
Wiek-II. In september tekenden de coöperatie 
en Wiek-II een intentieovereenkomst om hun 
samenwerking kracht bij te zetten. Dat deed 
de coöperatie in juli ook al met ontwikkelaar 
GroenLeven. Het zijn mooie mijlpalen voor de 
coöperatie, waar lang naar is toegewerkt. 

Welke kansen biedt eigen, lokale energie nu 
eigenlijk? Op dinsdag 18 oktober organiseert 
Wiek-II een Energiecafé voor leden van de 
coöperatie. Wiek-II gaat dan in op het idee voor 
een Heumense Energiemaatschappij.

Als lid van de coöperatie steun je duurzame 
energie van eigen bodem in handen van 
inwoners. Lees meer of schrijf je in als lid of voor 
de nieuwsbrief op energiecooperatieheumen.nl

DOOR ECH
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DORPSKALENDER
Wil je een evenement onder de aandacht brengen van zo’n 3000 mensen in en om Overasselt? 

Achter op de Dorpskrant maken wij daar graag, en gratis, ruimte voor! Stuur je informatie bijtijds. Zie 
deadlines onder ‘colofon’, naar info@overasselt.info 

MANDALATEKENEN EN MEER
Sinds 2003 geef ik lessen in mandalatekenen in 
mijn atelier de Gouden Cirkel dat eerst te vinden 
was in Malden, maar nu al bijna twee jaar in 
Overasselt. Bij de Gouden Cirkel, atelier voor 
helend tekenen, kan je terecht voor cursussen 
mandalatekenen en meer, zoals individuele 
tekensessies, tekentherapie, verschillende 
workshops, numerologie, en ook Reiki.

Een mandala is een tekening of schildering 
waarbij de cirkelrand en het middelpunt van 
belang zijn. Binnen die cirkel teken je een wereld 
aan informatie over jezelf. Ik ben opgeleid in het 
lezen van de tekentaal: wat betekenen de lijnen, 
vormen, kleuren in het door jouw getekende 
beeld? Ook daar wordt in de lessen aandacht 
aan besteed. Bij een individuele tekensessie 
krijg je een speciale tekenopdracht die bij jouw 
hulpvraag past. Het antwoord op je vraag kunnen 
we later terugvinden in je tekening.

Mandalatekenen en intuïtief tekenen zijn vormen 
van helend tekenen.

Wil je kennismaken met deze vorm van tekenen, 
dan kan je meedoen met een vrijblijvende les 
ergens in november. Er is een beperkt aantal 
plaatsen, dus laat van te voren weten dat je 
geïnteresseerd bent via info@degoudencirkel.
com.

De Gouden Cirkel, atelier voor helend tekenen

Corrie van Bloois, Oude Kleefsebaan 15, 
6611AM Overasselt

024-3881633
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