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Overasselt, een heerlijk 
dorp om in te wonen. 
Prachtig gelegen tus-
sen Maas en vennen. 
Een dorp dat bol staat 
van de activiteiten. Er is 
voor iedereen wel iets te 
doen, soms te veel om 
uit te kiezen.

Zoveel voorzieningen die  
ons dorp leefbaar en ple-
zierig houden. Een breed 
spectrum aan maatschap-
pelijke organisaties, ver-

enigingen die 
de samenhang 
v e r s t e r k e n , 
sport, muziek 
en veel hoog-
waardige cul-
turele activitei-
ten. Een dorp 
om trots op te 
zijn.
En hoewel er 
in de loop der 
jaren veel winkels verdwe-
nen zijn, zijn er gelukkig 
nog  genoeg voor wat wij 

dagelijks nodig 
hebben.
Al deze voor-
zieningen te-
zamen bepalen 
de leefbaarheid 
van ons dorp 
en het functio-
neert allemaal 
dankzij het ge-
bruik dat wij 
ervan maken.

Dat geldt ook voor de win-
kels. Als we daar te weinig 
kopen zal de omzet dalen 

en zal de winkel sluiten. 
Het is goed om je daar, als 
inwoner van Overasselt, 
van bewust te zijn. Hoe 
leefbaar blijft ons dorp als 
er nog meer winkels of 
andere voorzieningen ver-
dwijnen? 
Natuurlijk ben je vrij om 
zelf te bepalen waar jij 
jouw inkopen doet. Maar 
het is wel goed om bij het 
winkelen hier af en toe bij 
stil te staan.

Mieke de Graaff
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De redactie wenst alle mensen in en om Overasselt een gezond en gelukkig nieuw jaar. Hoewel er veel dreiging 
in de wereld is, zijn er ook lichtpunten. Die geven je de kracht om de dreiging het hoofd te bieden. 
Mooie verhalen voor onder de kerstboom, prachtige plaatjes ingestuurd van een winters Overasselt. 

Zo is de Dorpskrant weer van u, door u en voor u. We wensen u veel leesplezier!
Foto: Maria Driessen
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 Het verhaal van de Kromme Reuver (Hend de Kleijn)

’t Is lang geleên, wa’k nou vertel,
Misschien wel tachtig jaore.
Ge gleuft me nie, ik weet ut wel,
Mar God zal mien bewaore.
As’k lieg of as ut onzin is,
Zo uut de lucht gegrepe;
’t Is werkluk waor en lang niet mis,
Dè wo’k wel onderstrepe.

De mins is dood, waor ik’t van weet,
Die kundet nie mer vraoge.
Mar op mien ereewoord gezeed,
Zal ik de waorheid schraoge.
Dus luuster goed, ik zeg ut nou:
Er valt wâ uut te lere.
Un les vur mien, un les vur ouw
Um Kerstnacht nooit t’ontere.

De kromme Reuver stond bekend
As streuper, onverschrokke.
En menig haske, kien en ènd
Wist hij mèt list te lokke.
Ien striek of val, met kruud en lood 
Zwierf hij bij dag en nachte
Dur bos en hei, langs veld en sloot,
Of waor ut wild mar wachtte.

Of’t zondag of dè’t moandag was,
Ut kon hum weinig schille.
De kromme Reuver strupte ras
Um z’n hartstocht mar te stille.
Toen is gebeurd, wa’k nou vertel:
De streuper wier geneze
Naor geest en ziel, verstao me wel:
Ut mocht un wonder weze.

’t Wier Kerstmis; de heil’ge Nacht 
Die was wer angebroke.
De velden waore ien un vacht
Van witte snew gestoke.
De bum die stonde, liek ien staf,
Mèt hermelijn umhange.
De takke schote vonken af,
Die trilden van verlange.

De moan die scheen heur zilver licht,
Verdreef ut nachtluk duuster.
De sterre, naor de aard gericht, 
Verglansden ien hun luuster.
Un stilte gonsde dur de nacht,
Ut viezen konde heure,
Ut bos dè lag er blank en zacht,
Ut took naor wintergeure.

Toen stond de Reuver vur zien huus,
De haand al op zien heupe.
Hij docht: Wa doei ik feit’luk thuus,
’t Is wèer um gaon te streupe.
De maon is vol, ’t is helder licht,
Wa zal ik binnen blieve;
’t Is Kerstnacht wel, die mien niet sticht,
Dè’s goed vur kiend en wieve.

Dan viet de streuper zien gewèer,
De loaistok en den horren
Vol kruud en lood, un bietje smèer,
Vur’t poetse van de korren.
Vurzichtig ging hij toen op wèg 
Naor’t bos, waor wild kwam sporre.
Hij sloop langs struuk, hij kroop langs hèg 
Um nie gezien te worre.

Daor ging hij zitte op de loer,
Ien ’n hut van takkebosse.
Ut wild dè hai al daag op ’t voer
Van brood en boerkôltrosse.
Dè lei hij dan krek onder schot,
Zo op un vertig meter,
En ieder haske krig zien lot
Dè ’s nachts daorvan kwam ète.

Zo zat de Reuver dieje nacht
Heel stil en lang te ture.
Mar wat er kwam of wat hij zag,
Gin wild um op te vure.
Wa is dè nou, vroeg hij zich af,
Dè kan ik mar nie snappe.
Hier zit toch wild, of is ’t de straf,
Die’k nou al op mot knappe?

Umdè’k de Kerstnacht nie beschouw,
Zo as dè mot gebeure.
Mar kom, ik bin gin kwezelvrouw,
Wa zit ik toch te leure.
Of’t zondag of dè’t maondag is,
Ut kan mien niks verdomme,
Ik schiet toch as de kans er is,
As ’t wild mar hier woi komme.

Toen zag de Reuver bij ut bos
Un haos, ja, ongeloge,
Zo groot wel as unne kliene vos,
De ore slap geboge.
De Reuver greep naor zien gewèer,
Hij hai ut al geloaie.
Hij trok den haon en spien de vèer,
Hij docht nie mer an knaoie.

Hij zag alleen de grote haos;
Un kans zo nooit gegève.
Hij was zien èige nie mer baos,
De hartstoch van zien lève.
Hij stook de loop gauw dur ut gat,
De vinger an de trekker,
Hij loere as un waoterrat,
Zien hart ging as un wekker.

Zien linkse oog kneep hij toen dicht;
Hij zoi zich nie vergisse.
Heel zuver op den haos gericht,
Kon hij zien doel nooit misse.
Den aoiem hiel ie efkes op, 
De trekker langzaam over.
Un schot wèrklonk dur bum en top
En dur ut dennelover.

Toen sprong de streuper uut zien hut,
Met g’wèer dè zaacht nog rokte.
Mar wat hij zag, och lieve gut,
Hij mèende dè ut spokte.
Den haos waorop de Reuver schoot,
Zat ernstig, stil, gelaote
Daor overeind; hij was nie dood,
Mar ging heel vroom an ’t praote.

Hij sprak: “Gij Reuver, gao naor huus,
Ut kerstkiend is gebore.
Deez’ nacht vol heiligheid en kruus
Zult gij nie mèr verstore.
Deez’ heil’ge nacht, bedinkt ut wel,
Dur streupe te ontbere,
Dè bringt oew ziel naor dood en hel,
Naor duvelse begere”.

Toen viel de Reuver op de knie
De haand saam ien mekaore.
Hij bad de langste littenie,
Dè God hum zoi bewaore 
Vur dood en hel, vur pien en smart,
Vur duvelse begere.
Hij kreeg berouw al ien zien hart,
Hij wilde zich bekere.

En toen de minse ’s mèrgesvroeg
Stil ien de nachtmis zaote,
Toen heurde ze de Reuver droef
Daor ien den biechtstoel praote.
En wa ik zeg, geleuf me nou,
Wil dit ien d’ore kneupe:
De Kromme Reuver is bekeerd
En nooit mèr ging ie streupe.

Hend de Kleijn

Hend de Klein was molenaar van Overasselt. Nog belangrij-
ker: hij was volksdichter. In de oorlog is Hend blind geschoten, 
maar hij bleef nog lang zijn gedichten en verhaaltjes schrijven. 
Hier zijn gedicht over Kerst in ons dorp. Antoon Theunissen, 
eerder dit jaar overleden, heeft dit gedicht meerdere malen 
voorgedragen en publiceerde het in december 1969 in Mis-
siethuisfront met het volgende naschrift: ‘Bij het doorzoeken 
van Hend’s kerstpoëzie vond ik het hier afgedrukte gedicht. 
Eerst dacht ik, misschien net als u: Nogal ouderwets moraal-
tje voor kerstmis 1969. Toen ik het nog eens overlas, dacht ik: 
Ouderwets…. Waarom eigenlijk? Zijn wij, vermaterialiseerde 
mensen van 1969, niet allemaal een beetje zo’n onverschillige 

Kromme Reuvers? En toch… toch is er ook nu nog in ieder 
mensenleven plotseling een moment dat je gaat nadenken. 
Nadenken over jezelf. Over je onverschilligheid, je twijfels, je 
scepticisme, je geloofsverzwakking, je ongeloof, je aanbidding 
van de stof, je materialisme. Dat moment van gewetensonder-
zoek kwam bij de Kromme Reuver, terwijl hij in de kerstnacht 
bezig was met wild stropen. Of daar werkelijk een pratende 
haas aan te pas kwam doet niets ter zake. Hij is slechts een 
symbool.’                                                               Antoon Theunissen.
                                                                     
Ouderwets? Wij denken dat zowel gedicht als naschrift ook 
in 2018 nog steeds laat nadenken.                               de Redactie
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Het kleine koor eenvoortwaalf neemt u deze 
keer mee op reis door de Levant. Zoals altijd 
is de programmering avontuurlijk en een mix 
van oude en hedendaagse muziek. Farao’s 
komen ten tonele in psalmen en zonneliede-
ren. Babylonische schoonheid klinkt in de 
werken van Schütz, De Monte en Palestrina. 
Extra feestelijk is de première van ‘Zonne-
lied van Echnaton’ van componiste Frea van 
de Lavoir. Zij laat de schoonheid en kracht 

van de zon weerklinken, op tekst van Bertus 
Aafjes. Tot slot vertoeft u met ‘Bazar’ op een 
moderne markt, met alle geluiden van dien.  
Gastdirigent is Hebe de Champeaux. 
Toegang voor een vrijwillige bijdrage en een 
drankje na afloop. www.eenvoortwaalf.nl

ConCErT “BAByLon En DE BAZAAr” 
Zondagmiddag 27 januari - 15.30 uur, 
St. Antonius Abtkerk overasselt

Advertorial

ConCeRt “BaBylon en de BazaaR”  

Spetterende opening Kookpunt overasselt

Het was even spannend, maar afgelopen 
vrijdagmiddag 30 november 2018 was het 
dan zo ver. De spetterende opening van 
Kookpunt Overasselt! Met terechte trots 
is deze middag de nieuwe keuken van 
het Verenigingsgebouw Overasselt ge-
introduceerd als een plek om te kunnen 
genieten van samen koken en heerlijk 
eten in elkaars gezelschap. In het bijzijn 
van de fondsen, stichtingen en organi-
saties die de belevingskeuken mede mo-
gelijk gemaakt hebben en allen die bij de 

werkzaamheden betrokken zijn geweest, 
is er geproost op een mooie culinaire toe-
komst waarin de keuken goed tot zijn 
recht zal komen. De eerste hapjes uit de 
keuken zijn een feit, opdat er nog velen 
zullen volgen. Meer informatie over het 
gebruik van de keuken of een kijkje ko-
men nemen? Dat kan:
Verenigingsgebouw Overasselt
Willem Alexanderstraat 1
6611 CE Overasselt
024-6221685

Foto:  Laura Hellegers
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na ons vorige artikel is het dan nu zo-
ver! In het mooie, statige huis aan de 
Hoogstraat is beschuit met muisjes(!) 
geserveerd, want op 25 oktober is er 
een nestje kittens geboren. Eén katertje 
en drie poezen met als ouders narviks 
one Vision en Wouter van de Desert 
Prins. 

Er zijn twee kittens in wildkleur, één in 
wildkleur met een wit puntje aan de staart, 
en één kitten is helemaal zwart. Wildkleur 
is de bruin-beige kleur met streeptekening 
die je vindt bij wilde katten, een beetje zo-
als onze cyperse katten. 
Toen ik op bezoek was bij de Desert Prins 
was het nestje net geboren: vier pluizige 
bolletjes liggen tegen moeders buik. Moe-
der ligt stralend te spinnen; een vredig 
tafereel!
De katjes mogen eind januari naar een 
nieuw adres. Dan zijn ze goed opgevoed 
door hun moeder en pleegmoeders, en 
oud genoeg om op eigen pootjes te staan. 

Dat betekent dat ze gesocialiseerd en zin-
delijk zijn. Verder zijn ze, bij vertrek, twee 
keer gevaccineerd, hebben een chip, een 
Mundikat-stamboek en een Europees die-
renpaspoort, worden preventief ontwormd 
en ontvlooid en krijgen een leuk kittenpak-
ket mee. 
Voordat katten naar een nieuwe adres 
gaan is het belangrijk dat ze goed gewend 
zijn aan hun nieuwe huisgenoten, de 
nieuwe eigenaren mogen dus zelf kennis 
komen maken met hun nieuwe vriendje of 
vriendinnetje.
Cattery de Desert Prins bestaat inmiddels 
ruim 11 jaar, en is zeer succesvol in het 

fokken van Noorse Boskatten in allerlei 
kleuren. De nakomelingen wonen ook in 
het buitenland: België, Duitsland, Frank-
rijk,  Portugal,  Spanje, en Zwitserland. 
De katten hebben ruime verblijven waar 
voldoende speelruimte is. Om geen onge-
controleerde groei te krijgen leven de ka-
ters gescheiden van de poezen. Als er een 
poes toe is aan een nest wordt ze bij een 
kater gezet, en doet de natuur haar werk. 
Noorse Boskatten zijn grote katten met 
een dubbele vacht, die ze voor een deel 
verliezen in het voorjaar. Ze kenmerken 
zich door mooi lang haar en een indruk-
wekkende ‘kraag’. Het zijn sociale dieren 
die graag in ‘familieverband’ leven. De kit-
tens verblijven dan ook tot hun vertrek bij 
hun moeder en tantes. 

Meer informatie over de Cattery:
www.catteryvddesertprins.eu

Advertorial

CatteRy Van de deSeRt PRInS

Mijn oude Akay-tapere-
corder begaf het. Het zal 
omstreeks 1985 geweest 
zijn. Ach ja, dan deed je 
zo’n ding maar weg. Het 
apparaat was toch al uit 
de tijd net zoals de casset-
terecorder. De CD deed 
haar intrede. Zo’n jaar of 
acht geleden trof ik in een 
kringloop wéér een tape-
recorder, een Sony. Voor 
€ 30,00 was ik de trotse 
eigenaar. Tja, ik had nog 
stapels muziekbanden lig-
gen, goed voor minstens 24 
uur muziek. Best leuk om 
die na zo’n 25 jaar nog eens 
opnieuw af te luisteren. 
Het genoegen was maar 
van korte duur. Na een jaar 
hield ook dit ding er mee 
op. Maar.. tegenwoordig 

kennen we het Repaircafé, 
zo ook in ons dorp. Iedere 
eerste vrijdagmiddag van 
de maand kun je hiervoor 
in het Verenigingsgebouw 
terecht. Zes vrijwilligers, 
ouwe mannekes (ha ha, 
net zoals ik dus) probe-
ren of ze je defecte spullen 
weer nieuw leven kunnen 
inblazen. Voor 3 euro en 
nog eens vijf voor de alge-
mene kostenpot, had ik er 
een nieuwe condensator 
in en speelt hij weer als 
een tierelier. “Niets is hier 
blijvend. Alles hoe schoon 
ook, gaat eenmaal voorbij”. 
Ik moest aan dit stichtelijke 
lied, dat ik ooit op school 
leerde, denken toen ook 
mijn Philips platenspeler 
het na 45 jaar begaf. Hier-

voor hadden de broeders 
van het Repaircafé deze 
keer helaas geen oplossing. 
Hij was helemaal op! Geen 
nood. Deze apparaten zijn 
inmiddels weer helemaal 
in zwang. In de super-
markt heb je er al een voor 
€ 50,00. Toch maar naar 
een echte elektronicazaak 
gestapt. Bij Expert kocht ik 
er een voor € 90,00 én..., ik 
kon hiermee ook nog eens 
al mijn oude LP’s op een 
USB-stick zetten. Maar 
het geluid was niet om áán 
te horen: gejank! Expert 
gaf me het geld terug en in 
de Kringloopwinkel kocht 
ik voor € 29,00 de duurste 
pick-up die ze daar had-
den. Ik kocht meteen een 
paar oude LP’s voor een 

paar stuivers en heb weer 
voor uren vinyl-plezier. 
En wat ik niet mooi vind 
gaat gewoon terug naar de 
Kringloop. Mooi toch?

Frank van Den Dool

NB: Repaircafé Overas-
selt is op vrijdagmiddag   
4 januari weer open  
tussen 14.00 en 16.30 uur. 
Breng mee wat stuk is en 
wie weet wordt het voor u 
gerepareerd. Dat gebeurt 
bij ruim 60% van de appa-
raten die binnen worden 
gebracht. Weggooien kan 
altijd nog!

Repaircafé overasselt
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 “Ik ben geboren in 
Groesbeek en ik ben er 
eentje van de familie 
Saedt, van het kermis-
bedrijf. In de oorlog 
mocht dat niet, de ker-
mis moest stoppen. Wij 
hadden geen inkomsten 
meer en ik moest als 
dienstmeisje in Nijme-
gen gaan werken.

Ik had een bijzondere fiets, 
eentje met vóór een klein 
wiel en áchter een groot. 
Ik kwam een keer een mof 
tegen en die zei: “Du hasst 
der Fahrrad nog lang be-
halten”. Ja, die gekke fiets 
van mij hadden ze niet no-
dig, ha,ha!

GEALLIEERDEN... 
Of ik nog weet van de lan-
ding van de geallieerden?   
Ja, dat vergeet je nooit 
meer. Die vliegtuigen, de 
Dakota’s en de parachu-
tisten kwamen op zondag  
17 september 1944. We 
hoorden onder in het 
dorp bij de Stekkenberg 
allemaal mensen juichen.  
Toen zei mijn vader: “Maar 
nou... is er iets loos!” De 
militairen kwamen het 
dorp in, vanuit het bos, ook 
Hollandse militairen. Niet 
normaal wat die allemaal 
bij zich hadden. Wij waren 
zo blij, maar we durfden 
nog niet te vlaggen... ze 
kunnen nog terugkomen, 

die Duitsers. En 
ze kwamen ook 
terug! Toen be-
gon in Groesbeek 
de ellende pas, 
sperrgebied! De 
Duitsers schoten 
elke avond om 5 
uur op het dorp. 
Dan kwamen die 
granaten onze 
richting uit, op de 
school, de molen 
en de kerk. In de 
school naast ons 
huis zaten veel 
soldaten. Daar 
zijn veel doden en gewon-
den gevallen.  Wij zaten 
toen 2 weken lang samen 
met 15 man in de kelder 
van ons huis, dat was niet 
gerieflijk. Wij zaten en la-
gen tussen de weckpotten 
in, want mijn moeder had 
net geweckt. 
Er was gedonder van vlieg-
tuigen en er werd gescho-
ten. Wij waren muisstil 
van angst. ‘s Nachts hoor-
den we ineens zware voet-
stappen boven het kelder-
luik. Dat waren de moffen 
weer, die hadden van die 
zware schoenen aan. 14 
Dagen hebben we niet ge-
slapen, nee, dat ging daar 
niet. We zijn gebleven tot 
het echt niet meer ging.
Ze schoten alle ramen er-
uit. Daar lagen we, onder 
het glas.  Daags erna kwam 
het bevel: Groesbeek moet 

geëvacueerd worden, ie-
dereen moest eruit. Toen 
zijn wij vertrokken, met 
een hele groep mensen te-
gelijk.  Maar we wisten niet 
waar we naar toe konden. 
We gingen de sluisbrug 
over in Heumen, lopend 
door naar Overasselt, 
toen Nederasselt. Maar we 
moesten nog verder.

MEEGENOMEN 
Ja, we boften, want we 
hadden een kar van de Bo-
terfabriek, achter bij ons 
in de straat. En de buur-
man zei: “Ik heb nog wat 
meel liggen, we nemen al-
les mee wat we hebben”. Zo 
kwamen we in Reek. Mijn 
vader zei: “Daar achter die 
boerderij, misschien kun-
nen we daar terecht”. En 
dat klopte. We hebben in-
gewoond bij de familie Pe-

ters.  Ik had toen 
al verkering met 
Wim Janssen, die 
ging naar zijn zus 
Anna, de vrouw 
van Jan Schoen-
makers, op de 
Worsum.  Mijn 
vader ging een 
keer kijken hoe 
het er in Groes-
beek uit zag.  Bij 
terugkomst zei 
hij: “We moeten 
maar mooi hier 
blijven. In Groes-
beek staat niets 

meer overeind”. Wij wa-
ren met 15 man in Reek en 
dan nog het gezin van die 
boerderij zelf. Wij woon-
den met zijn allen in de 
voorkamer. En als je naar 
bed ging moest je buiten-
om, langs de koeien heen, 
naar de zolder toe. Daar 
sliepen we op strobedden.  
Het was wel rustig in Reek, 
want daar waren ze al be-
vrijd. Na 7 maanden gin-
gen we terug naar Groes-
beek en zagen toen wat er 
allemaal was gebeurd. We 
hebben met man en macht 
gewerkt om de boel een 
beetje bewoonbaar te ma-
ken. De oorlog was voor-
bij... En onze mallemolen 
kon weer gaan draaien.

Annie van Leuken
(voor Truus’ volledige verhaal: 
zie de website Erfgoedplatform, 
Woord en Beeld)

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat operatie Mar-
ket Garden plaatsvond: Overasselt schreef historie! 
De komende dorpskranten probeert de redactie 
steeds wat informatie te plaatsen, zowel over wat 
er toen gebeurde als over wat er volgend jaar te ge-
beuren staat. We roepen onze dorpsgenoten op om 
met verhalen en beeldmateriaal te komen. Samen 
maken we er dan wat moois van. Stuur uw materi-
aal naar redactie@overasselt.info. Ook werkgroep 

Woord en Beeld houdt zich o.a. bezig met het verza-
melen van verhalen over de oorlog, tijdens de oorlog 
en de evacuatie. Het zijn persoonlijke verhalen over 
hoe het gewone dagelijkse leven zich afspeelde. 

Hier het  verhaal van mevrouw Truus Janssen-Saedt 
uit Overasselt. Ze is nu 96 jaar en woont in Cathari-
nahof in Grave. Zij was 18 jaar toen de oorlog uitbrak 
en vertelt haar eigen verhaal. 

“en onze draaimolen stond vijf jaar stil…”

Links: Truus en Wim in 1946. Rechtsboven: Truus; 
thuis in Grave. Rechtsonder: de draaimolen. 



Ine Stoltenborgh is 89 
jaar. Vorig jaar kreeg 
zij een lintje: het had 
onze Koning behaagd 
haar te eren vanwege 
haar inzet voor de zo-
genaamde Buitenkam-
pers. De redactie heeft 
haar gevraagd iets van 
haar levensverhaal met 
Overasselt te delen. Ze 
schrijft het uiteraard 
ook zelf.

Batavia, Nederlands Indië, 
1929. Dat is waar ik gebo-
ren ben. Heb daar niet lang 
gewoond. Mijn vader werd 
om de 2 jaar overgeplaatst.
Ik herinner me een fijne 
jeugd. Speelde veel buiten. 
Uiteraard. Het is daar al-
tijd omstreeks 30 graden. 
Een continue hittegolf dus. 
Maar ik herinner me niet 
dat ik er last van had. In 
tegenstelling tot de last die 
ik had  afgelopen zomer. 
Maar ons huis was hoog en 
had dus veel ventilatie. En 
na school gingen we in de 
buurt vaak zwemmen.
Toen ik een jaar of 10 was 
kwamen we in Medan op 
Sumatra terecht. Woon-

den aan de rand van de 
stad. Met een 100 meter 
fietsen zat je al meteen in 
dichte bossen. Spannend 
was het om langs de oever 
van de Delirivier te fietsen. 
Krokodilachtige hagedis-
sen, ongevaarlijk, lagen 
aan de rand van het water 
te slapen en schrokken van 
onze komst, doken dan 
meteen het water in. Er 
leefden daar ook nog wel 
tijgers, maar niet zo dicht 
in de bewoonde wereld. 
Ergens in het bos had een 
Inlander (zo noemden we 
de Indonesiërs toen) een 
“tamme” tijger in een kooi. 
Nou ja, een hok van iets 
steviger kippengaas! “Ga er 
maar bij staan, dan maak 
ik een foto van je mét die 
tijger. Leuk voor Moeder-
dag” zei hij. Gelukkig had 
ik er geen geld voor, daar-
om heeft mijn moeder haar 
dochter nog lang bij zich 
kunnen houden. Toen in 
Nederland in mei 1940 de 
oorlog uitbrak, bracht dat 
grote consternatie teweeg. 
En werd er bij ons van al-
les georganiseerd : “Indië 
helpt Nederland”. Voorna-

melijk om meer Spitfires 
te kunnen aanschaffen. 
Er kwamen wolken in het 
zonnige bestaan in Indië.
We waren net weer ver-
huisd, naar Semarang, 
toen Japan in december 
1941 de Amerikaanse vloot 
in Pearl Harbour ver-
nietigde. Nederland 
verklaarde Japan 
meteen de oorlog, 
maar moest in 
Indië al na drie 
maanden capi-
tuleren. De Ja-
panse overmacht 
was daar veel te 
groot, veel te on-
derschat. Mijn va-
der, ambtenaar, was 
ingedeeld bij de Stads-
wacht. Moest zijn militaire 
spullen inleveren en werd  
krijgsgevangene gemaakt. 
Mammie stond er toen 
alleen voor. Ik was 13 jaar 
en voelde me met haar 
verantwoordelijk voor de 
toekomst. Salarissen wa-
ren stop gezet en bankte-
goeden geblokkeerd. Zie 
maar dat je aan geld komt! 
Tot overmaat van ramp 
werden we uit ons huis ge-

zet. De Jap kwam binnen 
stampen met zijn laarzen 
en blafte ons toe dat we 
eruit moesten. Lijfgoed 
mocht mee. Verder alles 
kwijt.

Militairen werden krijgs-
gevangene, burgermannen 
vanaf 16 jaar kwamen in 
de mannenkampen, vrou-
wen, kinderen en bejaar-
den in de vrouwenkam-
pen. Hoewel die kampen 
niet leken op de Europese 
doorgangskampen naar de 
gaskamers, was het wél de 

      Van Batavia       naar overasselt
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Ine Stoltenborgh ontvangt 

van Burgemeester Mittendorf 

een bos bloemen én een lintje

Winterlandschappen overasselt

Foto:  Theo van Bergen
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Foto: Juul van Hout



oVErASSELTS Koor EnGSELE ZoEKT nIEuWE KoorLEDEn
ons repertoire bestaat uit evergreens, chansons en smartlappen. We zingen in principe vierstemmig. De repetities zijn  
gemiddeld twee keer per maand op zondagavond. op 20 januari staat een open repetitie gepland van 19.30 tot 21.30 uur in het 
Verenigingsgebouw in overasselt. Meer info bij Loes Kromhout, telefoon 06-47778585
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bedoeling dat je dit niet 
zou overleven. Met onder-
voeding en onthouding 
van medicijnen en genees-
kundige hulp ga je ook wel 
dood op den duur. Mensen 
die konden aantonen ge-
noeg Indonesisch bloed 
in de aderen te hebben, 
hoefden niet in het kamp. 
Mochten “vrij” zien dat ze 
overleefden. Dat waren 
de “Buitenkampers”. Op  
15 augustus 1945 kwam, 
na die 2 verschrikkelijke 
atoombommen op Hi-
roshima en Nagasaki, een 
eind aan de oorlog. De In-
donesische bevolking was 
door de Jap zeer warm ge-
maakt voor een onafhan-
kelijk Indonesië, waarbij 
de Nederlanders eens zo 
slecht waren voorgesteld. 
Hierdoor was, vooral bij 
jonge vrijheidsstrijders, 
veel agressie gekweekt je-
gens alles wat Nederlands 
was. De mensen in de 

kampen werd geadviseerd 
binnen het kamp te blijven 
waar ze beschermd zou-
den worden door de Jap. 
Ja, diezelfde Jap die giste-
ren nog moest voorkomen 
dat we uit de kampen ont-
snapten! Buiten het kamp 
was je vogelvrij.  We heb-
ben het overleefd en zijn 
naar Nederland gekomen. 
De Nederlander was in In-
donesië niet meer welkom. 
Het heeft me heel veel pijn 
gedaan mijn geboorteland 
te moeten verlaten. Doet 
nóg pijn. Maar in Neder-
land is die hele Indische 
gemeenschap eigenlijk 
zonder morren opnieuw 
begonnen. Ik ben in 1955 
met Frits getrouwd. Hij 
kreeg werk bij Controls in 
Nijmegen en zo zijn we uit-
eindelijk in de Molenkuil 
in Overasselt gekomen. 
Eigenlijk net te klein voor 
een gezin met 3 kinderen. 
De jongste, Freek, was 

net 2 maanden oud. Hen-
riette en Flip gingen naar 
de lagere school. Maar wij 
vonden die bouwval met 
tekst “Onbewoonbare Wo-
ning” waar die school was 
gehuisvest, niets en waren 
ook niet blij met het toen-
malig schoolhoofd. Zodat 
Flip en Jet op de Openba-
re Karel Doormanschool 
kwamen. Ik was allerminst 
gelukkig in deze situatie.  
Er waren in het dorp te 
weinig voorzieningen en 
verse groenten “haajen ze 
ollamaol in den hof” en 
kon ik voor mijn jonge kin-
deren in de zomer alleen 
winterwortelen kopen en 
bieten  en dat soort ”gerei”. 
O ja, appels halen bij Jet-
ten... neen, niet een kilo, 
het hele mandje onder de 
kinderwagen vol. En een 
kom koffie erbij. Bij opa 
Dinnissen diezelfde bak 
vol aardappelen en royaal 
eieren erbij. Terwijl Frits 

vrolijk fluitend elke dag 
door de vennen reed naar 
zijn “vakantiehuisje” dat-
ie gekocht had en waar hij 
woonde. Natuurlijk kreeg 
Frits door dat ik hier niet 
gelukkig was. Hij zocht 
intussen een huis in Nij-
megen. En toen we zover 
waren dat we naar een 
makelaar zouden gaan 
voor de koopakte, vroeg ik 
hem voorzichtig of hij het 
niet erg zou vinden als ik 
het niet meer nodig vond.  
Juichend viel hij me om 
de hals en zo zijn we hier 
blijven wonen. Opa Din-
nissen vertelde me dat hij 
erg verdrietig was, toen 
hij hoorde dat hij me hier 
niet gelukkig heeft kunnen 
maken. Hij was blij dat ik 
nu toch bleef. Al met al 
woon ik nu 54 jaar hier en 
wil er niet meer weg. Hoop 
gewoon tot mijn einde hier 
te kunnen blijven.   

Ine Stoltenborgh

      Van Batavia       naar overasselt
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Foto:  Theo van Bergen Foto:  Pierre Rutgers
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Kunnen molens praten?
Natuurlijk kunnen molens 
niet praten, maar molens 
kunnen wel boodschap-
pen doorgeven.   Vroeger 
had men nog geen telefoon 
of internet. De wieken van 
de molen kunnen commu-
niceren. Ze geven informa-
tie net als de rooksignalen 
van de Indianen of de vlag-
gentekens op de schepen. 
Zo vertelde de molenaar 
vroeger aan de bakker dat 
het meel klaar was door de 
wieken vol zeil in de “lange 
rust” te zetten. De bakker 
wist op die manier dat het 
graan gemalen was en dat 
hij het meel kon ophalen.

1. Vreugdestand
Als er iets heel leuks is ge-
beurd dan zet de molenaar 
de wieken van de molen in 

de vreugdestand. Dat kan 
als er iemand gaat trou-
wen of als er een kindje 
geboren is. De meest lage 
wiek is dan links voor het 
midden vastgemaakt. Let 
er maar eens op als je een 
molen stil ziet staan.
  
2. Rouwstand
Als er iemand is overleden, 
zet de molenaar de wieken 
in de rouwstand. Ieder-
een weet dan dat er iets 
ergs is gebeurd. Als je voor 
de wieken staat dan is de 
meest lage wiek rechts van 
het midden vastgemaakt.
Wiekstanden zijn niet 
overal in Nederland het-
zelfde. In de Nederlandse 
provincies Limburg, grote 
delen van Noord-Brabant, 
delen van Gelderland en 

de aangrenzende streken 
van België en Duitsland 
gelden andere wiekstan-
den voor vreugd en rouw;  
precies omgekeerd dus.

3. Korte ruststand
Als de molen voor korte 
tijd stil staat dan heet dat 
korte rust. Mensen uit de 
omgeving weten dan dat 
de molen  even niet werkt. 
De wieken staan bij deze 
wiekstand helemaal recht 
voor het lijf van de molen 
als een plus teken. Tegen-
woordig zie je deze stand 
het meest in Nederland, 
omdat de molenaars de 
wieken vastleggen aan ket-
tingen en aan een bliksem-
afleiding en zo kan de mo-
lenaar beter bij de wieken 
komen.

4. Lange ruststand
Als de molen stuk is en ge-
repareerd moet worden 
dan kan deze een tijd niet 
werken. De molenaar zet de 
wieken van de molen dan 
in lange rust. Mensen uit de 
omgeving weten dan dat de 
molen voor langere tijd niet 
werkt.  De wieken van de 
molen staan bij lange rust in 
een kruis.

 5. Feeststand
Bij bijzondere feesten zoals 
Nationale Molendag wordt 
de molen versierd. Dit doet 
de molenaar door vlaggen 
op de molen op te hangen. 
In sommige plaatsen van 
Nederland worden molens 
versierd door vlaggenlijnen 
tussen de wieken te spannen

Nico van den Broek

Overasselt heeft een men-
vereniging. “Mogen vrou-
wen daar geen lid van wor-
den?” vroeg een dame mij 
laatst licht geïrriteerd. De 
irritatie verdween toen ik 
uitgelegd had dat “men” 
niet op “man” sloeg maar 
op het aangespannen rij-
den met paarden. Voor alle 
duidelijkheid: Met paard 
en wagen.

Hier wilde ik het eigenlijk 
niet over hebben. Het gaat 
mij om de contactarme 
maatschappij waarin we 

dreigen te geraken. Van die 
menvereniging zit ik nu 11 
jaar in de redactie van het 
clubblaadje. Achterin ne-
men wij een ledenlijst op 
met adressen en telefoon-
nummers. Handig voor als 
je even met iemand wat wil 
overleggen. 
Maar sinds 25 mei moeten 
wij ons houden aan de AVG 
(Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) 
en mag dat niet meer. Er 
is een mouw aan te pas-
sen, dan moet je iedereen 
schriftelijk laten verklaren 

dat ze het goed vinden.
Het is echter niet het 
enige. Ik stuur een mail-
tje naar mijn huisarts. Per 
omgaande krijg ik een 
mailtje terug dat het in 
verband met de invoering 
van de AVG niet gelezen 
wordt. Of de AVG dat nu 
werkelijk gebiedt…….
Zittend in een praatgroep-
je met ouderen is er van-
wege de AVG geen deel-
nemerslijst met adressen 
etc. Het praatgroepje is er 
inmiddels niet meer, maar 
op weg naar Albert Hein 

passeer ik een paar men-
sen, waarvan ik mij achter-
af realiseer dat zij daaraan 
deelnamen. Die denken 
nu dat ik ze al niet meer 
ken. Thuis hen even bellen 
met een excuusje dat ik zo 
langs hun heen liep. Jam-
mer, maar ik heb geen te-
lefoonnummer, geen adres 
of niets. Er was geen be-
hoorlijke deelnemerslijst! 
En dan klagen we over een-
zaamheid en dat daar wat 
aan gedaan moet worden!

Bram Schouten

1. Vreugdestand 2. Rouwstand 3. Korte ruststand 4. Lange ruststand 5. Feeststand

eenzaam...
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Uitnodiging liefhebbers 
overâassels dialect

de Werkgroep “Woord en 
beeld” nodigt de liefheb-
bers van dit dialect uit om 
hierover van gedachten 
te wisselen. hoe kunnen 
we dit bewaren voor de 
toekomst. neem contact 
op met th. dinnissen 
tel. 06 51150774 of mail 
t.dinnissen@hetnet.nl. 

sponsor-oproep

twee jaar ontvangt 
iedereen in overasselt 
nu de dorpskrant. Wilt u 
volgend jaar die krant ook 
weer ontvangen, help ons 
dan met de kosten. Maak 
wat u voor dit doel missen 
kunt over naar  nl57ra-
bo 0141302615 ten name 
van sop/dorpskrant. Wij 
en uw dorpsgenoten zijn u 
dankbaar.

10

Zoals in het vorige nummer van de 
dorpskrant te lezen was, heeft overas-
selt een ehbo-vereniging. 

Ik ben op bezoek gegaan bij Pierre  
Capiteijns, die de publiciteit doet bij de ver-
eniging. Hij vertelde me dat de vereniging 
actief is in de hele regio.  De vereniging 
verzorgt diverse cursussen. De basiscur-
sus EHBO is er voor iedereen die graag 
wil weten wat hij moet doen in het geval 
van een ongeluk(je). Als je een cursus 
hebt gevolgd hoef je niet meer in paniek te 
raken als er zich iets ernstigs voordoet. De 
deelnemers zijn van alle leeftijden, man-
nen en vrouwen. Een dergelijke cursus 
bestaat uit tien avondbijeenkomsten.

Als iemand ergens anders al een EHBO-
diploma gehaald heeft, bijvoorbeeld via 
het werk of vorige woonplaats, kan hij lid 
worden en via de herhalingslessen verlen-

ging van het diploma regelen. Immers met 
het behalen van je EHBO-diploma ben je 
er nog niet. Het is ook belangrijk om je 
kennis op peil te houden.

Voor diegenen die niet een hele cursus 
willen doen, is er de basiscursus ‘Reani-
meren met bediening AED’. Een Automati-
sche Externe Defibrillator is een apparaat 
dat goed te bedienen is door niet-medisch 
opgeleide personen, mits zij daarvoor een 
cursus hebben gevolgd. Het zorgt bij juist 
gebruik dat het hartritme na een hartstil-
stand weer op gang komt, of, in het ge-
val van een gevaarlijke hartritmestoornis, 
weer in het juiste ritme. In de gemeente 
Heumen hangen al 18 van dergelijke ap-
paraten. Op tijd reanimeren redt levens!

Voor de vereniging is het iedere juli ook 
weer vaste ‘prik’ dat er geassisteerd wordt 
bij de Vierdaagse. Dan bestaat het werk 

voornamelijk uit het doorprikken van bla-
ren, en het ontsmetten en verbinden ervan. 
En ook uit het masseren van stijve spie-
ren. Nadat men jaren geleden begonnen 
is met een stoeltje langs de weg, daarna in 
een partytent, heeft de EHBO-post van de 
vereniging al enkele jaren een vaste stek 
in de brandweerkazerne in Overasselt. 

Ook kan de vereniging ingehuurd worden 
bij evenementen. Dan kan je denken aan 
bijvoorbeeld paarden- of ponyconcoursen, 
hardloopwedstrijden, straattoernooien, 
familiesportdagen en andere sportevene-
menten. 
De hulpverlening wordt gedaan door gedi-
plomeerde vrijwilligers van de vereniging. 
Voor commerciële en niet-commerciële 
evenementen worden verschillende tarie-
ven gerekend. 

Meer informatie: www.ehbo-overasselt.nl

Advertorial

EHBO-vErEniging

Het Kerkpad
Over ons land loopt een 
kerkpad. Oude eiken om-
zoomen een laantje dat nu 
verloren in het landschap 
lijkt te liggen. Sinds in 1835 
de Waterstaatskerk op 
Schoonenburg in gebruik 
genomen is, lopen de be-
woners uit Overasselt dit 
pad. Door mijn oogharen 
zie ik ze dichterbij komen.
Waar nu de sporthal staat 
en de tennisbaan ligt, 
spoeden de kerkgangers 
zich tussen de rogge- en 
aardappelvelden richting 
kerk. Door de week hoor 
je hier een droge knal 
als er een haas omgelegd 
wordt. De karige maaltijd 
die vooral uit gortepap, 
aardappelen en wat spek-
vet bestaat, wordt er mee 
versierd. Protsige boeren 
lopen vooraan op weg naar 
de beste plaats. Klagende 

vrouwen verhalen over het 
verlies van weer een kind. 
De zalvende troost van de 
priester: ”Zalig is het kin-
derlot, vroeg gestorven 
vroeg bij God”. Voor de ar-
beiders zijn de staanplaat-
sen onder het orgel. Ik voel 
de regen die het succes van 
de oogst bepaalt. Regen-
val die soms zo  overvloe-
dig is, dat de waterstand 
in de moerassen stijgt tot 
een hoogte, dat er geen 
doorkomen meer aan is. 
De kerk staat in de bocht 
van de Rotsestraat. Nu 
staat er een kruisbeeld. 
Het is er klam vochtig en 
benauwd. Tuberculose 
ligt als een sluipmoorde-
naar op de loer. Gehoest 
wordt er volop, gezongen 
alleen door een koor. Na 
afloop van de dienst gaan 
de kerkgangers snel naar 

het café Borrenbos aan de 
Schoonenburgseweg 33A  
dat tevens dienst doet als 
gemeentehuis. Het is 1851. 
Hier hangt zowaar de eer-
ste brievenbus. Hier is het 
centrum van ons dorp.  
Burgemeester Mos is al een 
beetje beschonken; dat 
mag, hij hoort immers bij 
de notabelen. Op de ach-
tergrond bakkeleien paro-
chianen over een splitsing 
van de parochie. Nederas-
selt en Overasselt ieder 
een eigen kerk. Die wens 
gaat in 1891 in vervulling. 
Met de opening van de Sint 
Antonius Abt in Overas-
selt verdwijnt het centrum 
van het dorp hier. Er komt 
een grote boomgaard voor 
in de plaats; vruchtbare 
grond.

Hennie Klaassen
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MAAK EEn FrISSE STArT In 2019.
op 1 januari, precies om 14.00 uur is 
heel overasselt welkom aan de oever 
van de Maas bij boerderij Den Tempel. 
Voor de vijfde keer op rij duiken dan 
de dapperen van overasselt (M/V) het 
water in. Het belooft weer een spet-
terend festijn te worden met na afloop 
bijkomen in de Veldschuur op de dijk. 

We zijn benieuwd welke helden we 
dit jaar weer zien. Stoere Prin-
sen Carnaval wellicht? of onze 
dorpspastoor? Wellicht een oud 
wethouder of oud burgemeester?? 
Het eerste elftal van onze Boys?? 
Het aantal deelnemers is tot nu toe 
ieder jaar gestegen. u komt toch 
ook?

nieuwjaarsduik overasselt: eerste lustrum!

Overasselt telt vele ver-
enigingen, en dat is ei-
genlijk geen nieuws. Wij 
zijn kortom een ijverig 
en actief volkje. En het 
zal je niet ontgaan zijn 
dat er een nieuwe ver-
eniging bij is gekomen: 
Het Gilde. 

Of eigenlijk moeten we 
spreken over een wederge-
boorte. Het Gilde is al heel 
oud, maar was enige tijd 
in winterslaap gegaan. En 
nu ze weer tot leven zijn 
gewekt, wordt Het Gilde 
zichtbaar in onze gemeen-
schap. En niet alleen met 
vlaggen, trommels en het 
overhoop schieten van een 
duif. Ze zoeken actieve le-
den, en hebben hiertoe 
contact gezocht met een 
andere club activisten: 
Atlas. Misschien wat min-

der bekend, maar Atlas is 
de slimme mannen club. 
Slimme mannen met vrou-
wenangst, want die mogen 
niet meedoen. Atlas houdt 
zich bezig in een beslo-
ten sfeer met verdieping 
van kennis en overdracht. 
Waar Het Gilde meer voor 
de vorm is, is Atlas meer 
voor de inhoud.  En pre-
cies deze combinatie drijft 

beide verenigingen naar 
een fusie: Het Atlasgilde. 
Vlagvertoon met kennis 
en geleerdheid met trom-
geroffel. Er zijn al vergaan-
de besprekingen gevoerd 
door beide partijen. Over 
de toetreding van vrouwen 
bijvoorbeeld, en de kleur 
van de sokken. Dit alles 
in een prima sfeer. En zo-
als het er nu naar uitziet 

zal het eerste publieke 
optreden plaatsvinden op 
Koningsdag 2019. Het At-
lasgilde zal zich dan pre-
senteren als een nieuwe 
vereniging waarmee re-
kening gehouden dient te 
worden. 
Wil je ook lid worden? 
Stuur een mailtje naar 
de redactie van de dorps-
krant. 

Het atlasgilde

Buikdansen in overasselt
Marijke Minnema verzorgt iedere maand op een zondag 
de workshop buikdansen in het Verenigingsgebouw in 
Overasselt. Inmiddels dansen al zo’n zes enthousiaste 
deelneemsters uit Overasselt mee, maar er is nog plaats 
voor nieuwe aanmeldingen. Plezier en genieten staan 
voorop in deze workshops. Je hoeft geen ervaring te heb-
ben en je hoeft geen ingewikkelde choreografie te ont-
houden. Buikdansen is zó leuk om te doen, doe je ook 
mee?  Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Marijke via m.minnema@inter.nl.net.
De kosten bedragen 15,00 euro per workshop.

Foto:  Bart Nijs

Dorpsdichter

Marjolein Pieks

Wilgenknotten 
in overasselt

de dames in deze bomenrij
dragen knotjes in december
ze zeggen het water is nabij
het klimt vanaf september

en als het tovert in het lover
of in de dromen van de mens
dan gaan hun gezangen over
in het wezen van bassins

de dames drinkend uit de Maas
wortelend in fluïde klei
dragen knotjes van topaas
hun kruinen pure toverij

de dames zwaaien de zomer uit
opdat de mens als water klimt
in de omhelzing van geluid
dat na hun wuiven wordt getrimd
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