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Adverteren in de Dorpskrant?

Bezorging Dorpskrant

Stevige Basis voor Dorpskrant

We vallen zes keer per jaar bij alle 
huizen in en om Overasselt op de 
mat. We weten dat we goed gelezen 
worden daar. Dus wanneer u met 
uw bedrijf of instelling de mensen 
in en om ons dorp wilt bereiken, 
kan een advertentie voor u een in-
teressante investering zijn. U kunt 
daarbij ook nog kiezen voor een 

De Dorpskrant wordt bezorgd door vrijwilligers: werkenden en gepensioneerden. Tussen de be-
zorging in de verschillende straten kan dus gemakkelijk ruim een week verschil zitten. Heeft u na 
deze week nog steeds geen Dorpskrant en wilt u graag een exemplaar ontvangen, mail dan naar: 
bezorgingdorpskrant@overasselt.info. Maar u kunt ook bellen naar Lène Creemers: 024-622 2110.

Wat ’n dorp, dat Overasselt!! Maar 
liefst 25 vrijwilligers waren bereid 
om langs de deuren te gaan om de 
mensen te verleiden tot het onderte-
kenen van een jaarlijks incasso voor 
de Dorpskrant Overasselt. Ruim 
1100 adressen zijn bezocht. Ge-
bleken is dat de Dorpskrant graag 
gelezen wordt. En dat verreweg de 
meeste mensen bereid zijn daar 
wat voor over te hebben. Het ziet 
er naar uit dat het dorp ruim 6000 
euro jaarlijks bijeenbrengt om zes 
keer per jaar dit bulletin te ontvan-
gen.  Dat is meer dan verwacht. Én 
het biedt perspectief om zowel kwa-
liteit als kwantiteit te verbeteren. 

advertorial: dan komen we naar u 
toe, hebben een gesprek en maken 
daar een verhaaltje van waarin de 
mensen achter het bedrijf ook aan 
bod komen. In de tekst kan dan uw 
commerciële boodschap verwerkt 
worden. Voor bedrijven (waaronder 
ook de gemeente, instellingen e.d.)
hanteren we de volgende tarieven: 

U zult dus voortaan méér pagina’s 
met Overasselts artikelen ontvan-
gen. En de redactie nodigt u dan 
ook met klem uit om zélf eens wat 
te schrijven: iets leuks, belangrijks, 
moois, nieuws, of iets ontzettends…  
Zo zal het blad uit kunnen groeien 
tot iets ván, vóór en dóór het dorp.
Van huis tot huis gaande kregen 
we ook opmerkingen over de be-
zorging. Dus daar gaan we naar 
kijken hoe die nóg completer te 
krijgen is. En advertenties plaat-
sen blijft natuurlijk mogelijk.
We denken dat we met wat u nu 
in handen houdt weer een sfeervol 
kerstnummer hebben aangeboden. 

hele pagina: € 175,-, halve pagina:   
€ 95,-, kwart pagina: € 50 euro, acht-
ste pagina: € 30,- en zestiende pagi-
na: € 20,- Bewoners die iets te mel-
den hebben of clubjes uit het dorp 
kunnen gratis terecht. Non-pro-
fitorganisaties betalen half geld.

En wensen u veel leesplezier. Én na-
tuurlijk namens alle redactieleden 
een gezond en gelukkig nieuw jaar.
NB: eind januari worden de bedra-
gen die u aan ons heeft opgegeven 
van uw rekening afgeschreven.

Van de redactie

 bezorgingdorpskrant@overasselt.info

redactie@overasselt.info

024-622 21 10
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Volgens mij iets van glaswol of zo. 
Veel versieringen in huis. Voor 
de rode kleur daarin werden vaak 
lomboks, spaanse pepers gebruikt.
Altijd het kerstverhaal. En altijd een 
uitgebreid kerstdiner. Hors-d’oeu-
vre vooraf en aardappelen met
peren compote en eend als hoofdge-
recht.  Naast het kerstverhaal uit de 
bijbel was er ook nog en kerstvertel-
ling. Van één daarvan is een zin me
bijgebleven. Omdat ik me toen 
zeer verwonderd afvroeg: waar 
gaat dit over. De zin: “...voetstappen
kraakten in de sneeuw...” We wis-
ten amper wat sneeuw was. Hoe 
konden voetstappen daarin
kraken? En dan Oud en Nieuw!! In 
onze straat in Soerabaja stonden bo-
men langs de weg. In de hele straat
waren de mannen bezig een ket-
ting van rotjes te maken. Eerst 
uitproberen. Een ketting van een
meter. Hoe lang duurde het van 
begin tot eind? Daarna werd ij-
verig doorgevlochten. Deze
kettingen werden in de bomen 
gehangen. Doel was dat klok-
slag 12 het eind van de rits werd
bereikt. Aan het eind zaten dan 
een “kleine” bom en een “gro-
te. . De ketting werd zodanig
aangestoken dat om 12 uur dus 
“Boem! Tor!’’ klonk. Dit heet-
te een ‘‘renteng boem tor’’

Onderstaand verhaal van onze dorps-
genote Ine Stoltenborgh gaat over 
hoe de feestdagen voor haar als kind 
waren: ze was toen nog in Nederlands 
Indië, nu Indonesië. Ine ontving vorig 
jaar een koninklijke onderscheiding 
voor haar werk voor de ‘Buitenkam-
pers’, dat zijn (indo)-Europeanen die 
tijdens de Japanse bezetting van Indo-
nesië niet geïnterneerd werden, maar 
buiten de kampen verbleven en het 
daar ook heel zwaar hebben gehad. 

Sinterklaas in Indië... 
Ik heb niet de herinnering dat het 
spannend was. Ik heb geen ontmoeting
gehad met de Goed Heiligman 
in die tijd. Op Sinterklaasoch-
tend lagen de kadootjes onder het 
bed.De avond tevoren hadden we 
daar onze schoentjes gezet met 
een banaan en gras erin en ons
verlanglijstje. Sinterklaastijd nú is veel 
spannender. Ik zal altijd proberen 
aanwezig te zijn bij zijn aankomst aan
de kade alhier! Kerst... we had-
den altijd een mooie kerst-
boom. Niet een mooie zilver-
spar, maar een tjemara. Lijkt
op een conifeer. Maar heeft heel 
slappe takken. Die werden met 
ijzerdraad versterkt zodat de
kaarsenhouders erin konden 
en daarin de kaarsjes. Echte. Er 
werd veel engelenhaar verwerkt.

Natuurlijk kwam er ook sier-
vuurwerk bij en gillende keuken-
meiden. Het was altijd een groot
spektakel. En daarmee moesten 
de kwade geesten verdreven wor-
den zodat we een blij en gelukkig
Nieuwjaar in konden gaan. Tij-
dens een vakantie in 1988 in Ma-
lang mocht er geen vuurwerk af-
geschoten worden. In plaats
daarvan werden klokslag 12 mo-
tor races gehouden. Motoren zon-
der uitlaat zo hard mogelijk over
de jalan Kawi. Een hels spekta-
kel. Ook om de kwade geesten te 
verjagen? Ik wens u fijne feestda-
gen en een Gelukkig Nieuwjaar. 

In het Verenigingsgebouw ko-
men iedere vrijdag zo’n 30 senio-
ren om samen gezellig te eten. Door 
ziekte van een aantal vrijwilligers 
zoeken we dringend op korte ter-
mijn nieuwe vrijwilligers, die mee-
helpen in de 1e dienst van 11.00 
tot 12.45 uur met tafels dekken 

en alles klaar zetten of de 2e dienst 
van 12.00 tot ca. 14.15 uur met uitser-
veren en alles opruimen.  Je geeft zelf 
aan hoe vaak je per maand wilt mee-
helpen. Op basis van beschikbaarheid 
word je ingeroosterd en mocht je on-
verwachts toch niet kunnen dan is on-
derling ruilen mogelijk. Kom gerust 

eens meedraaien om te kijken of je het 
leuk vindt om te doen. Info en aan-
melden kan bij mevr. Thea Dinnissen.

024-622 16 72

‘Renteng Boem Tor!’

Samen aan Tafel zoekt ‘Handen uit de mouwen stekers’

Ine Stoltenborgh op de foto
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Café van Lin in 1944 - elke eerste zondag van de maand open!

Praktijk Simone: meer balans in het leven

Regionale media besteedden er aan-
dacht aan en het bericht haalde zelfs 
het NOS-journaal: er is nu onomsto-
telijk bewijs dat Josephine Baker in 
Overasselt heeft opgetreden. Na een 
lange zoektocht heeft Monica Zeegers 
een oude zaalagenda van Café van Lin 
in handen gekregen met daarin de no-
titie: ‘4 en 5 december 1944 Josephine 
Baker’. Deze data maken ook het ver-
haal van Martien van Lin aannemelijk 
dat de beroemde artieste haar act voor 

Haar voornaam betekent ‘luisteraar’, 
en dat is precies haar doel: Simone van 
Walsem luistert met aandacht naar 
jouw verhaal en begeleidt je naar meer 
balans in het leven. In de hectiek van 
alledag heeft iedereen daar wel eens 
behoefte aan. Simone van Walsem, 
woonachtig in Overasselt, is ortho-
pedagoog en counselor. Van jongs af 
aan is ze geïnteresseerd in de mensen 
om haar heen. Ze heeft jarenlange er-
varing in de jeugdzorg en helpt in het 
voortgezet onderwijs leerlingen met 
gedragsproblemen. Ook houdt ze zich 
al lange tijd bezig met rouwbegelei-
ding. Het toesteken van een helpende 
hand is de vriendelijke Simone op het 
lijf geschreven. Onlangs heeft ze in 
ons dorp haar eigen praktijk geopend: 
Praktijk Simone. Het is de eerste prak-
tijk in Overasselt, waar je op een laag-
drempelige manier terecht kunt voor 
coaching, counseling en rouwbegelei-

ding. Daar vinden in een fijne, onge-
dwongen sfeer de gesprekken plaats – 
uiteraard in vertrouwen. Waar gaan die 
gesprekken zoal over? “Tegenwoordig 
wordt er veel van mensen verwacht,” 
zegt Simone. “Of dat nu met werk, stu-
die of privéleven te maken heeft, steeds 
meer mensen ervaren een maatschap-
pelijke druk om te presteren. Vooral bij 
jongeren nemen klachten als stress en 
gebrek aan zelfvertrouwen toe.” Hoe 
kan ik me beter ontspannen? Hoe kan 
ik meer voor mezelf opkomen? Hoe 
verwerk ik verdriet? Op deze en vele 
andere vragen helpt Simone bij het 
vinden van antwoorden. “Steeds meer 
mensen zijn bang dat ze een burn-out 
krijgen,” vertelt ze. “Blijf daar vooral 
niet mee rondlopen, maar praat erover 
en werk eraan.” Meestal zijn enkele 
gesprekken al voldoende om een posi-
tieve verandering aan te brengen in je 
leven.  In het logo van Praktijk Simone 
staan yin en yang, twee tegengestelde 

krachten. “Ook het leven heeft twee 
kanten,” legt Simone uit. “Wanneer 
het verdriet overheerst, is het belang-
rijk om meer aandacht te besteden 
aan de liefde. Liefde voor jezelf en lief-
de voor anderen. Ik help mensen om 
meer van zichzelf te gaan houden, én 
ik help hen wanneer een ander, van wie 
zij houden, wegvalt. Ik wil mensen de 
mooie kanten van het leven laten zien.”

de hier gelegerde soldaten speciaal had 
aangepast. Met de staf van Sinterklaas 
haalde zij de jongemannen uit hun 
stoelen. Je kunt je voorstellen hoeveel 
er met rode oortjes moeten hebben 
toegekeken! Om de sfeer van die tijd te-
rug te brengen is het oude Café van Lin 
gereconstrueerd met o.a. verschillende 
objecten die zich in 1944 daadwerke-
lijk in het café bevonden. Zoals de ori-
ginele tap, het dienblad, de gevelbelet-
tering, tafels en stoelen. De rest van de 

inrichting is met gevoel voor detail en 
historisch besef samengesteld. Gekleed 
als een echte waardin ontvangt Mo-
nica Zeegers haar gasten en ze vertelt 
enthousiast over wat zij allemaal heeft 
ontdekt en teruggevonden. Bijzonder 
leuk ook zijn de verhalen van de oude 
Henny van Lin, geluidsopnamen die 
je door een ouderwetse bakelieten te-
lefoon kunt beluisteren. Tot en met 
juni 2020, op elke eerste zondag van de 
maand, kun je het café bezoeken. Het 
is geopend van 12.00 tot 16.00 uur. “En 
als het gezellig is, plakken we er nog 
een uurtje (of twee) aan vast”, aldus 
Monica. De toegang is gratis. Mis deze 
bijzondere tentoonstelling niet! Moni-
ca Zeegers denkt er overigens over na, 
mocht er voldoende belangstelling zijn, 
om dit project een vervolg te geven. 
Meer informatie over Café van Lin en 
Josephine Baker vind je op de website:   

https://in1944.nl/

Heb je behoefte aan een luisterend oor of wil je 
meer informatie? Kijk op www.praktijk-simone.
nl, bel 06-47771419 of mail naar info@praktijk-si-
mone.nl. Er zijn geen wachttijden. De afspraken 
vinden plaats in een sfeervolle praktijkruimte: 
De Laan 3, 6611 HA  Overasselt. Een afspraak 
op locatie (thuis of op kantoor) is ook mogelijk.

Foto: Edwin van WanrooijCafé van Lin

Simone van Walsem
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“Onze” dorpsdichter wint landelijke prijs!
Marjolein Pieks is al twee jaar de dorps-
dichter van de gemeente Heumen. In 
deze Dorpskrant heeft zij u al vaker 
getrakteerd op een van haar mooie 
gedichten. We kennen haar als een 
woest-creatieve geest die geen gelegen-
heid voorbij zal laten gaan om welk eve-
nement dan ook te ondersteunen met 
liederen, gedichten en andere artistieke 
uitspattingen. We boffen met haar! En 
nu wint zo ook nog eens een landelijke 
prijs (jawel: de EERSTE!) voor stads- 
en dorpsdichters. Dat gebeurde tijdens 
het Groot Gouds Stadsdichtersgala (15 
november in Gouda). Ze was de ko-
ning te rijk, en mét haar een hele bus 
vol met Heumense supporters. We fe-
liciteren Marjolein van harte en hopen 
nog veel van haar te horen en te zien.

Lucas Meijer uit Gouda werd we-
duwnaar en plaatste een bankje bij 
het graf van zijn vrouw om elke dag 
even rustig bij haar te kunnen zitten. 
De gemeente Gouda wilde het bankje 
verwijderen omdat het tegen de regels 
zou zijn. Stadsdichter Pieter Stroop 
van Renen stak daar een stokje voor 
en riep dorps-en stadsdichters op om 
ter ere van Lucas Meijer een gedicht te 
schrijven over het zogenaamde ‘bank-
je van memorie’. Marjolein Pieks, onze 
dorpsdichter , schreef speciaal voor 
de heer Meijer naast staand gedicht. 

Ook dit jaar heeft de Goedheiligman de steven van zijn 
beroemde pakjesboot weer naar ons mooie dorpje aan 
de Maas gewend. En heel veel kinderen én grote men-
sen waren er weer blij mee. Tot volgend jaar, Sinterklaas!

Over het gedicht

bankje van memorie

een zitplaats voor bevroren streling
een stilte die amper went

hoe een oranjeroze
zonsopgang

de leuning omlijnt
in een koude leegte

die alleen maar een man
alleen maar een vrouw

begrijpen kan

tegen alle regelgeving in
breekt ijs oude botten

in jong nog het verdriet

Marjolein Pieks, dorpsdichter gemeente Heumen, dec 2019

Pieks met organisator Stroop
Foto’s uitreiking: Marianna Bakker

Marjolein Pieks wint landelijke prijs

Bankje bij het graf

Foto: P. Sanders 06 12 27 27 05Stefan Theunissen info@beeldstaal.eu

Grafisch ontwerp & communicatie

www.beeldstaal.eu
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Wijkverpleging Overasselt: samenwerken en maatwerk

Sinds 2012 heeft het team wijkverpleging hun kantoor in Overasselt en levert zorg in Nederasselt en 
Overasselt tot aan een stukje Heumen. Negen medewerkers in de functies van verplegende, verpleeg-
kundige en wijkverpleegkundige.

In gesprek met Lisan, Fleur, Hilde en Helga ge-
ven zij aan dat het team samen met huisarts en bij-
voorbeeld zorgtrajectbegeleider dementie, fysio-
therapeut, ergotherapeut of diëtist eraan bijdraagt 
dat een cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen.  
Lisan is verplegende en vertelt verder dat iedereen 
in het team naast uitvoerende zorgtaken ook team-
gebonden taken heeft. Zo is Lisan dagelijks bezig 
met de planning en roostering. Andere collega’s heb-
ben taken zoals kwaliteitsverbetering of domotica. 
Mensen kunnen ook bij ons binnenlopen met 
een vraag. Dat kan een zorgvraag zijn voor hen-
zelf. Of een vraag over iemand anders, dan 
zijn we wel gebonden aan ons beroepsgeheim. 

Maatwerk
Hilde, verpleegkundige, geeft aan dat ook de mantel-
zorger een belangrijke rol speelt in de thuissituatie. 
We kijken samen wat de cliënt en de familie nog zelf 
kunnen en met welke ondersteuning vanuit de wijk-
verpleging de cliënt thuis kan blijven wonen. Fleur 
vult aan: naast de fysieke zorg houden we alles rond-
om een cliënt in de gaten. Daarbij kun je denken aan 
medicatie of de gezondheid. We adviseren in het ge-
bruik van hulpmiddelen maar schakelen ook andere 
instanties in zoals dagbesteding, vrijwilligers en eet-
projecten. Het is altijd maatwerk. Zo kan een cliënt 
na ziekenhuisopname door ons worden begeleid met 
stomazorg zodat de cliënt deze handeling zelf kan uit-
voeren en de cliënt zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

Lisan vertelt verder dat in nauwe samenwer-
king met de huisarts het team palliatieve zorg le-
vert. Het is een hele betekenisvolle periode in 
het leven van een cliënt en hun naasten. Je kunt 
de eventuele wens van de cliënt, thuis sterven, 
met z’n allen ondersteunen en mogelijk maken. 

Boeiend en mooi werk
Helga, verplegende, sluit af: “door alle verschil-
lende zorgvragen en situaties is het werken in de 
wijk-verpleging heel uitdagend en een mooi beroep”.

Samenwerking
Fleur is wijkverpleegkundige en longverpleegkun-
dige. Zij ontvangt vanuit het ziekenhuis of huisarts 
aanvragen voor het opstarten van zorg thuis voor 
cliënten met een longziekte. Samen met cliënt en 
de verpleegkundige bespreekt zij de situatie, geeft 
informatie en coaching op maat. Bijvoorbeeld over 
het toedienen van zuurstof maar ook hoe je ervoor 
zorgt dat de zorg zo wordt uitgevoerd dat een cliënt 
daarna nog energie over heeft.  Een andere wijkver-
pleegkundige heeft het aandachtsgebied hartfalen.  

Op zoek naar zorg die u verder helpt? Onze medewerkers van wijkverpleging Overasselt staan voor u 
klaar. Maak gerust een afspraak voor een kosteloos huisbezoek, bel de Zorgcentrale. 

Wil jij net als Lisan, Fleur, Hilde en Helga aan de slag bij ZZG zorggroep? Neem contact op!

info@werkenbijzzgzorggroep.nl 024 - 366 57 77
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Overasselt & OegandaAntonius Abt
Het Gilde van Overasselt, dat vernoemd is naar An-
tonius Abt, brengt een oude traditie weer tot leven 
en viert op 19 januari 2020 sinds lange tijd weer de 
dag van Antonius Abt. Vele kerken zijn aan deze 
heilige gewijd waar onder de onze, maar wie is die 
gast nu eigenlijk?  Antonius Abt werd in het jaar 
251 geboren in Egypte en stierf in 356. Hij werd 
dus maar liefst 105 jaar. Hij is de uitvinder van het 
klooster en het kloosterleven. Hij was zoon van stin-
kend rijke ouders maar zijn ouders stierven al toen 
hij twintig was. Hij gaf toen al zijn bezittingen aan 
de armen en trok de woestijn in om zijn leven te 
wijden aan Christus. Al snel voegde zich vele chris-
tenen bij hem en het eerste klooster was geboren. 

En dat varken dan?
Zijn bijnaam “met het varken” ontstond in de mid-
deleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem 
vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij 
laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging 
die zij verstrekten. Op 17 januari werden deze var-
kens geslacht en het vlees verdeeld onder de armen.
Antonius is de patroonheilige van verschillende be-
roepen waaronder wevers, slagers, begrafenisonder-
nemers en varkenshouders en patroon tegen ziekten 
zoals Ergotisme of te wel het Sint-Antoniusvuur. Dat 
is een ziekte die wordt veroorzaakt door het eten 
van besmet graan. De gifstoffen veroorzaken kram-
pen en samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers 
en tenen kunnen hierdoor geleidelijk afsterven. Ook 
veroorzaken de gifstoffen hallucinaties en uiteinde-
lijk krankzinnigheid. Daarbij moet in aanmerking 
worden genomen dat LSD verwant is aan deze gif-
stoffen. In een stad in Frankrijk (Pont-Saint-Esprit) 

In oktober zijn Antoinette en ik vergezeld door 
Thea en Wim Marijnissen als afvaardiging van 
het bestuur van Stichting Camera In The Smi-
ling Sun (CITSS) naar Oeganda gereisd. Het 
buurtschap Oude Kleefsebaan, had tijdens de 
Vierdaagse door de verkoop van cake, soep, 
koffie en pannenkoeken, weer geld bijeenge-
bracht. Samen met giften van anderen was het 
mogelijk om een nieuwe groep kansarme jon-
geren perspectief te bieden op een beter leven. 
Zij kregen een nieuwe camera en een jaar lang 
fotografische begeleiding. Ook biedt CITSS hen 
een jaar een bescheiden salaris. Andrew, een jon-
gere die door het vorige project inmiddels een 
succesvolle fotograaf is geworden, is hun nieuwe 
leraar fotografie. Hij zorgt bovendien dat maan-
delijks de foto’s naar Nederland worden opge-
stuurd. Ik geef dan nog waar nodig feedback.

De uitgekozen jongeren blijken zeer getalenteerd 
te zijn en bovendien zeer gemotiveerd om hun 
kans voor een beter leven met beide handen aan te 
pakken. Bijgaand één van de foto’s met als onder-
werp “Camera In The Smiling Sun” Geweldig hé?
Wil je helpen meer jongeren een kans te geven 
kijk dan op www.smilingsun.nl wellicht gevold 
door een bijdrage op  NL91 RABO 0129 0536 19 

Tekst: Bart Nijs

024 - 366 57 77

Foto: George

werd in 1951 uit puur 
winstbejag besmet graan 
geleverd wat uitliep op 
een uitbraak van ergo-
tisme waarbij 7 doden 
vielen, 50 mensen naar 
een psychiatrische in-
richting moesten, en 250 
mensen leden aan symp-
tomen van meer of min-
der ernstige aard. Het 
attribuut van Antoni-
us-Abt is een bel. Deze is 
soms bevestigd aan zijn 
staf. De varkens van zijn 
orde dragen ook een bel. 

Antonius AbtFons Gerrits
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Succesvolle bijpraatavond over 

DE TOEKOMST VAN OVERASSELT
Op donderdagavond 21 november was er een bij-
eenkomst van de werkgroep Toekomst Overasselt 
van Dorpsplatform Overasselt. Op deze avond heeft 
de werkgroep aan de inwoners gepresenteerd wat 
de stand van zaken is. Eerder in het jaar op een bij-
eenkomst in April, heeft de werkgroep ideeën verza-
meld. Vier werkgroepen zijn aan de slag gegaan met 
deze ideeën: Voorzieningen, Energietransitie, Wonen 
en Zorg. Annette Mengde presenteerde namens de 
werkgroepen de stand van zaken. Ook de gemeente 
was vertegenwoordigd, onder andere door wethou-
den Leo Bosland en dorpsverbinder Zaphira van 
Leeuwen. Op het gebied van wonen zijn in het dorp 
diverse plannen en mogelijkheden. De gemeente ver-
wacht dat er de komende 10 jaar zo’n 170 woningen 
bijgebouwd gaan worden in Overasselt. In het dorp 
is vooral behoefte aan kleinere woningen, zowel voor 
starters alsook voor ouderen. Kleine woningen voor 
ouderen spelen ook een belangrijke rol bij de door-
stroming: de woningen die ouderen verlaten komen 
op de woningmarkt beschikbaar voor gezinnen. De 
gemeente wil graag samen met de subgroep Wonen 
de plannen voor de toekomst verder uitwerken. De 
subgroep Zorg heeft uitgebreid gesprekken gevoerd 
met de zorgaanbieders die actief zijn in Overasselt. 
Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om een zorg-
coöperatie op te richten. In een zorgcoöperatie kun-
nen de inwoners van het dorp samen een gat invullen 
dat door de bestaande zorgverleners niet ingevuld 
kan worden. De werkgroep heeft echter geen grote 
gaten gevonden in het zorgaanbod. Wel hebben ze 
gezien dat de zorg die beschikbaar is niet altijd door 
iedereen gevonden kan worden. De werkgroep gaat 
daarom proberen het zorgaanbod beter zichtbaar te 
maken. Mocht er in de toekomst blijken toch een gat 
te zijn of te ontstaan zou er op dat moment alsnog een 
coöperatie opgericht kunnen worden. De werkgroep 
blijft dit in de gaten houden. De leden van de sub-
groep Energietransitie hebben zich ook aangesloten 
bij de Energiecoöperatie Heumen. De Energiecoö-
peratie ontplooit diverse activiteiten om de inwoners 
van ons dorp te helpen zuinig te zijn op ons klimaat. 
De subgroep zal wel actief blijven om te helpen met 
de bewustwording onder de inwoners. Een van de 
projecten van de subgroep Voorzieningen is het vin-

den van een stabiele financiering voor de dorpskrant. 
De projectgroep die hiermee aan de slag is gegaan 
heeft zeer succesvol vrienden geworven. Daardoor 
kan nu 6 keer per jaar een papieren dorpskrant ver-
schijnen. Daarnaast is er een idee uitgewerkt voor 
een samenwerking tussen de basisschool, de BSO en 
het Verenigingsgebouw waarbij op regelmatige ac-
tiviteiten voor kinderen in het Verenigingsgebouw 
georganiseerd worden, waaronder samen koken en 
knutselen. Andere projecten van deze werkgroep zijn 
het opzetten van een Digitaal Cafe, het uitbouwen 
van Overasselt.info tot een digitaal dorpsplatform en 
het beheren van de Whatsapp Buurtpreventie groe-
pen. Verschillende personen hebben die avond ook 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een con-
creet idee te presenteren en daar hulp bij te vragen. 
Elders in de Dorpskrant vindt u deze oproepen te-
rug. Na afloop van de presentaties gingen de aanwe-
zige bezoekers in gesprek met de werkgroepen en 
de vertegenwoordigers van de gemeente om door te 
praten naar aanleiding van hetgeen gepresenteerd 
was. Voor meer informatie over de voortgang van de 
werkgroepen kunt u contact opnemen met de leden 
van de werkgroep Toekomst van Overasselt: Annet-
te Mengde, Henk van den Berg of Jeroen Huinink. 

Oproep:

Whatsapp Buurtpreventie
De Whatsapp Buurtpreventie groepen spelen een be-
langrijke rol bij het veilig houden van ons dorp. Wie wil 
er helpen bij het beheren van deze groepen? Neem con-
tact op met Jeroen Huinink (jeroen@studio-h3o.nl).
Digitaal Cafe in Overasselt
Overheid en bedrijven willen dat we steeds meer 
dingen digitaal gaan doen. Niet iedereen, met name 
ouderen, kan even goed uit de voeten met digitale 
technologie. In een Digitaal Cafe kunnen we elkaar 
helpen en zorgen dat iedereen zijn digitale weg weet 
te vinden. Wie wil er helpen om een Digitaal Cafe 
te starten in Overasselt? Neem contact op met Piet 
Geelen (igdise@gmail.com) 
Waarvoor gebruikt u het digitale dorpsplatform?
Voor welke onderwerpen zou u een digitaal dorpsplatform 
gebruiken? Vul de enquete in op overasselt.info/poll.
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Elke vrijdagavond worden er in het Verenigingsge-
bouw stijldansavonden georganiseerd voor vijftig-
plussers.  Vrijwilligers houden de avonden en ook 
de muziek draaiende en er wordt gedanst op ball-
room-muziek. Tango, wals, quickstep, line dance, 
los dansen etc.: alles komt aan bod.  Het publiek is 
heel gemêleerd en er komen veel mensen van bui-
ten Overasselt. Meestal zijn er rond de 35 mensen 
aanwezig, maar hoe meer, hoe gezelliger! De toe-
gangsprijs is heel bescheiden: voor €2,50 mag je naar 
binnen en krijg je ook nog een warm hapje. (Alco-
holische) drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening.

HG

Theatergroep Van de Bank is een improvisatie theatergroep 
uit Overasselt die probeert mooi en waarachtig spel te combi-
neren met luchtigheid en humor. Geen grote rollen instude-
ren, maar improviseren. Dat betekent vanuit minimale input 
mooie scenes neerzetten. Dat is telkens weer een uitdaging.
Om nieuwe leden te werven, heeft de Overasseltse the-
atergroep zich voorgenomen om meer van zich te laten 
zien. Zij hebben januari omgedoopt tot improvisatie-
maand, waarbij ze al hun trainingen openstellen voor pu-
bliek. Gewoon even kijken of direct meespelen: het mag 
allemaal. Meer info: theatergroep.vandebank@gmail.com.

Voor de zesde keer zullen de ware helden zich aan de 
oevers van de Maas presenteren. Ze luiden daarmee 
het nieuwe jaar in en dat moet fris begonnen worden. 
Doet u ook mee? Aanmelden hoeft niet. Gewoon ko-
men! Om 14.00 uur precies bij de oude Veerstoep aan 
de Maasdijk ter hoogte van boerderij Den Tempel. Na 
afloop bij komen en -kletsen in de Veldschuur aldaar.

Het comité 

Ben je 50+? 
Kom gezellig dansen op vrijdagavond!

Een frisse duik
om het nieuwe jaar goed te starten

DIO: DANSEN IN OVERASSELT

JANUARI: IMPROVISATIEMAAND

NIEUWJAARSDUIK OVERASSELT

Foto: Bart Nijs
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WIE ÉÉN LEVEN REDT, REDT DE HELE MENSHEID*: 
DE ONDERDUIK VAN RENI HENDRIKS/MARION KAUFMANN.

Op eerste Pinksterdag 1943 werd er 
aan de deur geklopt bij de familie 
Beelen op boerderij de Stokhorst 
in het buitengebied van Overasselt. 
Aan de deur stond lerares Veldhui-
zen, met de vraag of de familie een 
plekje had voor een klein meisje van 
vijf jaar uit Amsterdam. Zij heette 
Marion Kaufmann en was met haar 
moeder vanuit Berlijn gevlucht voor 
het naziregime in Duitsland. Nadat 
haar vader in Berlijn was opgepakt 
en omgekomen was in Auschwitz, 
zijn Marion en haar moeder naar 
een niet-Joodse vriendin in Trier 
gegaan. Die heeft hen aan een vals 
paspoort geholpen, en is vanwege 
die hulp later door de nazi’s geëxe-
cuteerd.  Moeder Lina besloot met 

haar dochtertje naar Nederland te 
lopen (!) door de bossen en illegaal 
de grens over te gaan, in de gedach-
te dat Nederland voor Joden veilig 
zou zijn. Bij de grens aangekomen 
vroegen ze een man, die bezig was 
met het rooien van aardappelen, 
om hulp om over de prikkeldraad-
versperring heen te komen. Hij ver-
telde hun, dat Nederland inmiddels 
ook bezet was door de Duitsers en 
dus niet veilig voor ze was. Via hem 
kwamen ze in verbinding met een 
verzetsgroep. Reni Hendriks, zoals 
ze zich in WOII noemde, en haar 
moeder kwamen via via in Amster-
dam terecht. Daar werden ze opge-
vangen door Ans en Max Knapp, 
die hen naar Boy en Mia Edgar 

brachten.  Lina werd later opge-
nomen in een huis waar meerdere 
Joodse vrouwen verbleven, en Reni 
bleef bij het echtpaar Edgar. Reni’s 
zwarte krullen moesten iedere zes 
weken geblondeerd worden om niet 
op te vallen in Amsterdam. Helaas 
zijn ze op een dag op weg naar de 
kapper, met weer bijna zwart haar, 
door de politie opgepakt. Reni werd 
naar een ‘crèche’ voor Joodse kinde-
ren gebracht bij de  Vereniging Zui-
gelingen-Inrichting en Kinderhuis 
tegenover de Hollandse Schouw-
burg op de Plantage Middenlaan. 
Die schouwburg werd al snel om-
gedoopt tot Joodse Schouwburg, 
want daar werden opgepakte Joden 
ondergebracht die in afwachting 

Rie Beelen (L) en Renie
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WIE ÉÉN LEVEN REDT, REDT DE HELE MENSHEID*: 
DE ONDERDUIK VAN RENI HENDRIKS/MARION KAUFMANN.

waren van transport naar de vernie-
tigingskampen. In de crèche verble-
ven tussen oktober ’42 en septem-
ber ’43 ongeveer 5000 kinderen, en 
ook die werden voor het merendeel 
op transport gesteld. De Duitsers 
wilden van elk kind alle gegevens 
hebben, mede om daarmee de rest 
van hun familie op te sporen. Het 
feit dat Reni nooit haar achternaam 
heeft gegeven, heeft haar gered. Ze 
hielden haar zes weken in de crèche 
vast, in plaats van de gebruikelijke 
twee dagen. Op een dag werd haar 
verteld dat ze naar buiten moest lo-
pen, de soldaat die daar op wacht 
stond niet aankijken, en doorlo-
pen tot het eind van de straat. Daar 
stond Mia haar op te wachten, 
waarna Boy haar met de trein naar 
Arnhem bracht. De soldaat die op 
wacht stond bij de crèche, hielp het 
verzet met het redden van Joodse 
kinderen door letterlijk de ande-
re kant op te kijken. Nadat Reni 
in een klooster nieuwe kleren had 
gekregen, en een paar katholieke 
gebeden had geleerd, kwam ze via 
Boy Edgar, die naast jazzpianist ook 
huisarts in Heumen was, op een 
onderduikadres in Malden terecht. 
Daar moest ze snel weer weg om-
dat er in de buurt een NSB-er bleek 
te wonen. Op de vraag van lerares 
Veldhuizen reageerde de familie 
Beelen meteen positief, en zo brak 
voor Reni een tijd aan van relatie-
ve veiligheid in de warmte van een 
echt gezin. Er werd een kuil onder 
de vloer van het huis gegraven, zo-
dat in geval van nood Reni verstopt 
kon worden. Dat is ook regelmatig 
gebeurd; één keer was het daar zo 

koud dat ze bewusteloos weer bo-
ven de vloer werd gehaald toen het 
gevaar geweken was. Op een gege-
ven moment werd er ook een ge-
wonde Engelse soldaat op de boer-
derij opgevangen. Toen er door een 
buurman alarm werd geslagen over 
een Duitse patrouille die in aan-
tocht was, werd Reni samen met die 
soldaat op de hooizolder verstopt. 
Zoon Jan zaagde nog gauw de mid-
delste sporten van de ladder naar 
de hooizolder bijna door. De leider 
van de patrouille, die nogal gezet 
was, wilde naar boven, maar zakte 
door de ladder. Daarna werd de in-
spectie van de hooizolder gelukkig 
afgeblazen.  Reni heeft de bevrij-
ding meegemaakt op de Stokhorst 
en de parachutisten van Operatie 
Market Garden zien landen. In haar 
memoires spreekt ze van ‘een hemel 
die zwart zag van grote paddenstoe-
len’ en lachende soldaten. Moeder 
Beelen ging meteen naar haar ge-
heime ‘verzetstuin’ en plukte bos-

sen oranje bloemen. Moeder Lina is 
na de bevrijding ook op de boerde-
rij gekomen om aan te sterken. He-
laas is zij de oorlog, na 18 maanden 
verstopt te hebben gezeten in een 
hooiberg, mentaal en fysiek nooit te 
boven gekomen. Moeder en doch-
ter zijn in 1949 naar de VS gegaan, 
en hebben zich in Seattle gevestigd. 
Later trouwde Reni en kreeg twee 
kinderen. In 2014 is ze overleden. 
Een zwager van Boy Edgar heeft het 
echtpaar Beelen onder de aandacht 
gebracht bij het Holocaust Her-
denkingscentrum Yad Vashem in 
Jeruzalem, vanwege hun moedige 
en gastvrije opvang van Reni Hen-
driks/Marion Kaufmann. Joannes 
Petrus Beelen en Catharina Bee-
len-van Duijnhoven hebben samen 
met Boy Edgar in 2018 postuum de 
Yad Vashem onderscheiding ‘Recht-
vaardigen onder de Volkeren’ ge-
kregen. Deze onderscheiding wordt 
uitgereikt aan mensen die in de 
Tweede Wereldoorlog het leven van 
Joodse medeburgers hebben gered. 
Kinderen en kleinkinderen moch-
ten de onderscheiding voor Joannes 
en Catharina in ontvangst nemen. 

Certificaat onderduikster 

Medaille voorkant

*Vertaling tekst op Yad Vashem-medaille.

Hinta Gravestein
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HET TWEEDE HUIS

Het Tweede Huis in Nederasselt, u hebt 
er misschien wel eens van gehoord. 
Het is een opvanghuis voor mensen die tijdelijk 
niet meer in hun thuissituatie kunnen blijven. Het 
Huis biedt hen een plek waar ze kunnen wonen in 
een vriendelijke, opbouwende omgeving. Ze vinden 
hier de ruimte om tot zichzelf te komen om daarna 
hun leven weer in eigen hand te kunnen nemen. Het 
Huis is gevestigd in een voormalig klooster in Nede-
rasselt. Met financiële steun van de gemeente Heu-
men kon dit pand in 1990 worden aangekocht. Met 
zo’n 40 vrijwilligers geven we de tijdelijke bewoners 
alle steun. Er kunnen maximaal 14 volwassenen en 
6 kinderen tegelijk opgevangen worden. We hebben 
in de afgelopen jaren al meer dan 1000 mannen, 
vrouwen en kinderen kunnen opvangen. Ze verblij-
ven van een paar weken tot maximaal een jaar bij 
ons en worden ondertussen zoveel mogelijk onder-
steund. Elke bewoner heeft een mentor. De mentor 
houdt zicht op hoe het met de bewoner gaat en wat er 
voor de toekomst eventueel geregeld moet worden. 
Tijdens hun verblijf verzorgen de bewoners zelf het 
huishouden. De dagelijkse terugkerende taken, zo-
als ieder gezin die kent, worden ook in het Huis door 
de bewoners onderling verdeeld. Van de kinderen 
die bij ons wonen gaan de meesten naar basisschool 
in Nederasselt. De gemeente Heumen heeft ons ge-
holpen met een renteloze lening en de gemeente 
Nijmegen zorgt voor de subsidie om de coördinator 
van te betalen. De bewoners betalen voor hun ver-
blijf een eigen dagelijkse  bijdrage. Verder ontvan-
gen wij van verschillende kanten grote en kleinere 
giften, waarvoor wij erg dankbaar zijn. We hebben 
binnen het team van vrijwilligers op dit moment een 
vacature in de ‘tuinploeg’. Wilt u meer weten over 
Het Tweede Huis, kijk op onze website www.stich-
tinghettweedehuis.nl  of kom gerust een keer langs.

Frank Oerlemans (secretaris)

Het Tweede Huis

Bericht van T

Terug van ut schatse
As we terug  kwaame van ut schatse

Hanwe ut altied barstens koud
Ons moe makte dan gauw werme sukelaoie

Op ut fornuus  gestokt mhit hout.
Oew haånd konde werme an de kom
De voete in de oove van ut fornuus

As ge de sukelaoie dan had opgedronke
Vuulde oe èige pas wër lekker thuus.

Theo Dinnisen

Veilig naar school
hoeft niet duur te zijn

Gele hesjes, tweezijdig bedrukt

50 stuks 
€ 4,95 per stuk excl. btw

betaalbaar - betrouwbaar - snel

per stukper stukper stuk
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DE VLOEK VAN DE SLEEBURG
-BROEDERTWIST, ROMANTIEK, VELDSLAGEN, OPENGEMAAKTE GRAVEN EN NOG VÉÉL MEER-

een verhaal en dat speelt zich dan 
weer nog twee eeuwen vroeger af 
dan die tachtigjarige oorlog. Het is 
het verhaal van de “van Heeckerens 
en de Bronckhorsten” die elkaar de 
macht om Gelderland betwisten. 
Ook dat is écht gebeurd. Kortom: 
een prachtige sage die zich afspeelt 
op Overasselts grondgebied! Maar 
natuurlijk wel geschreven in het 
oud-Nederlands van 1856….  Ik 
heb Coby Gerritsen gevraagd het 
verhaal te vertalen naar hedendaags 
Nederlands en dat heeft zij met ver-
ve gedaan. Het verhaal is echter te 
lang om hier volledig af te drukken. 
Maar te mooi om in één pagina sa-
men te vatten. We hebben het daar-
om compleet én met plaatjes op de 
site van de Dorpskrant Overasselt 
gezet. U kunt het hele verhaal (zo’n 
10 bladzijden) onder de kerstboom 
lezen wanneer u op internet naar 
de site van de Dorpskrant gaat: 

figuren die er in worden genoemd 
zijn allen ontsproten aan de fan-
tasie van meneer van Noothoorn. 
Wat het verhaal echter interessant 
maakt is dat het gebruik maakt van 
echte historische gegevens.  Want 
het Huis Sleeburg heeft natuurlijk 
écht bestaan en ook in Overasselt 
heeft de tachtigjarige oorlog zijn 
sporen nagelaten. Hier moesten de 
katholieken ook echt plaats maken 
voor de protestanten. Er wordt een 
“kapel in het bos” opgevoerd en 
dan denk je meteen aan de Wal-
rickruïne. In het verhaal zit nóg 

Tini Martens uit Heumen (verwoed 
amateurhistoricus) tipte mij ‘n jaar 
geleden over een smeuïg verhaal over 
de Sleeburg. Het was geschreven in 
1856 door Anthony Engbertus van 
Noothoorn en kwam uit een van 
zijn verhalenbundels “Gelderse Ta-
ferelen”. Het is een prachtig verhaal 
over onze omgeving ten tijde van de 
tachtigjarige oorlog, compleet met 
Spaanse soldaten, schone jonkvrou-
wen en ridders die elkaar het leven 
zuur maken. Spannend en met een 
verrassende ontknoping. Maar het 
verhaal is compleet verzonnen: de 

 www.overasselt.info/dorpskrant-extra

Wim Cousijn

Werklandschap door Drone-T

De Sleeburg
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Muskes  telle in oewe hof
Latst stond er un advertentie in de 
krant om vogels te telle in oewe hof.  
Ut mos gebeure in `t weekend.  Umd-
hè ik op die daage  toch niks aàn-
ders haj te doen heb ik mar mit  geteld.  
Ge zult  ut wel mhit mien ins zien, dhèt 
de kritze natuurlik op één komme. Die 
ziede overal en åltied en duk mit un heel 
stel bij mekaor dus dèt verwonderde 
mien niks. Mar waor ik van geschrokke 
bin,  is dèt ge haost gin mêrrels mêr ziet 
die komme pas op den vijfde plàts. De 
kölmees, de pimpelmees en de kauw gôn 
um nog vur dhè was vroeger wel aànders. 
Op plàts zes kumt pas de vink, en o 
ja, er zat bij mien toch un moj men-
neke,  ut leek wel of ze hum net han 
opgeschilderd. Dan volgt de Turk-
se tortel mit de houtduuf er net achter. 
Op plats neege stut de ekster en op tien 
ut roodborstje de klienste mar ok de bru-
taalste mus die ge in oew tuin kunt zien. 
Hoog in de lucht kwaame er zat meeuwe 
en kreäje overgevlooge mar die  mochte 
nie mhit telle.     Un duuf op ut dak van de 
buure die schienbaor erg muu was, mocht 
ik oknie telle umdhèt tie op ut dak bleef 
zitte. Verder  de sieskus, de putters en de 
groenlinge die bij mij in de koj zitte heb ik 
natuurlik ok nie mìt geteld.   Ik haj zo wel 
de telling un åander anzien kunne gèève,  
mar ik bin un bietje eerlik gebleeve. Welke  
ge nie op dizze liest tèège kumt is de mart-
kolf en toch haj ik die efkus  inne gezien. 
Zo ok de heggemus en un sprêêuw nor-
maol ziede die kringe overal vliege mar 
dees daag heb ik er haost ginne inne gezien. 
Verder heurde ik wel inne specht hakke in 
un boom mar dhèt was bij een van onze 
buure en dèt kumt natuurlik ok umd-
hèt ik gin hoge boome in miene hof heb. 
Ut schient dhè ge daor ok vaak de boom-
klêver tèège un stam an kunt zien han-
ge mat dhèt weet ik nie zeker. Ik viend 
ut wel jammer dhèttik mien mojste mus 
nie heb gezien, de goudvink, begrie-
pelik  die zien er zo wëinig dhègge veul 
geluk moet hebbe um die an te treffe.

                    Theo Dinnissen                                                              

Un Muske

Verenigingsgebouw 
voor Jong en Oud!
Buitenschoolse opvang (bso) De Zilverberg en het Vereni-
gingsgebouw gaan op maandag- en dinsdagmiddag (na school) 
samen activiteiten organiseren voor jong en oud. Samen ko-
ken, bakken, knutselen, voorlezen of naar de bibliotheek.

Ben jij die oma, opa, buurtbewoner die het leuk vindt om 
samen met kinderen:
• iets lekkers te maken in onze professionele keuken;
• je creativiteit in te zetten en unieke (kunst)werkjes   
 te maken;
• een spelletje te doen;
• je fantasie te gebruiken om de mooiste verhalen
 te vertellen?

Ja? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vrijwilligers gezocht
Voor deze activiteiten zijn we ook op zoek naar een groep 
vrijwilligers die één keer per veertien dagen mee wil werken. 
Plezier en ontmoeting staan hierin centraal. Door kinderen, 
(groot)ouders en buurtbewoners bij het Verenigingsgebouw te 
betrekken, bouwen we mee aan een mooie toekomst samen.

Informatie, vragen, meedoen of suggesties? Neem dan contact 
op met Wim Smids via mail: wimsmids@xs4all.nl of telefoon-
nummer: 06 53 22 49 97.
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Het gebeurde bijna 94 jaar geleden op oudejaarsdag, 
31 december 1925. Zelfs de oudsten onder ons heb-
ben het niet bewust meegemaakt. De gevolgen waren 
enorm. De Maasdijk ter hoogte van boerderij Het Roth 
op Schoonenburg brak door. Massa’s water storten zich 
in het achterliggende land van Overasselt, Nederasselt, 
Balgoij, Wijchen, Niftrik en verder gelegen dorpen van 
Maas en Waal zoals Alphen en Dreumel. En het water 
bleef maar komen. De ellende was onafzienbaar: vee 
verdronk, huizen en boerderijen stonden in het water, 
ondergelopen gebieden werden onbewoonbaar, velen 
moesten vluchten. Het was een ramp van ongekende 
omvang die zijn sporen zou nalaten in het geheugen 
van de Maas en Walers. Op de plek van de dijkdoor-
braak staat nu een onopvallend tekstbord dat geen recht 
doet aan het drama. De dramatische gebeurtenis van 
31 december 1925 vraagt om een krachtig gedenkteken. 
Dat is de mening van de Werkgroep Woord en Beeld 
van het Erfgoedplatform. De gemeente steunt deze op-
vatting. In 2025 is het 100 jaar geleden dat de waters-
noodramp zich voltrok. Daarom is het plan opgevat in 
dat jaar extra aandacht te besteden aan deze historische 
gebeurtenis. Een opvallend gedenkteken hoort daar bij. 
Het Erfgoedplatform wil komend jaar beginnen met 
de voorbereidingen. Een voorbereidingsgroep gaat aan 
het werk om ideeën te ontwikkelen over de vorm van 
het gedenkteken, noodzakelijke vergunningen, samen-
werking met Maas en Waal en de financiering. Heb 
je ideeën? Laat ze horen aan het Erfgoedplatform via: 

Dat is het eerste woord wat in mij opkwam toen ik naar 
Overasselt kwam. Na 26 jaar Reek, waar de dorpsbe-
woners ons de eerste jaren argwanend tegemoet tra-
den, terug in Gelderland. Kort iets over Gelderland: 
een heel groot land waarbinnen je alle kanten op kunt, 
en waar zoveel verschillende streken zijn “Gelderse 
streken” dat het volgens mij niet eens zeker is dat alle 
streken elkaar volledig verstaan, laat staan begrijpen.
In dit stukje wil ik U meenemen in mijn inburgering, 
die, dat zal U duidelijk zijn, nog lang niet voltooid is.
Het begon eigenlijk al direct bij het sportpark, Pas-
selegt genoemd. Wat is in ‘s hemelsnaam een passe-
legt. Op Google gezocht en gevonden: passelegt is 
een sportpark in Overasselt. Oh, dacht ik. Ik heb het 
nog wel nagevraagd. Meestal was het antwoord: Pas-
gelegd ha ha...!? De naamgeving in Overasselt, dui-
delijk iets heel eigens. Van de Teunisbloem ( aha, de 
bloemenbuurt!) kom je in het Schappeveld. Hoeveel 
moeite kost het niet om dat uit te leggen, schapen-
veld denkt iedereen te verstaan. Lijkt me logisch. En 
dan het verenigingsgebouw: heeft dat eigenlijk een 
naam? Waar ik vandaan kom heten deze gebouwen de 
Garf, de Phoenix of het Wapen, daar kun je wat mee.
In Overasselt mag het geen naam hebben..... Op 
zich vrij uniek maar wel vreemd. Ook dit heb ik ge-
googled: er zijn er 2 in Nederland, naast Overas-
selt ook nog Bovenkarspel. Overigens: toen mijn 
kleinzonen begonnen te praten was “verenigings-
gebouw” wel het eerste vijf lettergrepige woord 
dat ze vloeiend konden zeggen, dát dan weer wel.
Regelmatig vraagt men aan mij: ben je al ge-
wend? Nog niet, maar als ik bij Derks kom, 
wordt er nog wel Reeks en Schaijks gesproken, 
en dan denk ik: gelukkig,  Overasselt ligt dich-
ter bij mijn oude woonplaats dan bij Gelderland…

Collumn door Nick Egtberts

Monument watersnood 1925

Narooironde

info@erfgoedheumen.nl

Gedenkteken dijkbreuk ‘25/’26 Inburgeren

Heeft u onze deur aan deur actie gemist? Wilt u ons wel jaarlijks met een bedrag van € 25, € 20, 
€ 15, € 10 of € 5,- via automatische incasso ondersteunen? Bel dan onze penningmeester mevr. 
Lène Creemers tel: 622 2110. Zij komt graag bij u langs.
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Fietscrossbaan zoekt jong crosstalent

Bijzonder dorp toch dat Overasselt: hoewel maar 
een klein dorp heeft het tóch echt heel goede voor-
zieningen. Daar kan menig ander dorp of zelfs an-
dere stadswijk een puntje aan zuigen. Ook voor de 
jeugd is er veel. Zo is een jaar of tien geleden door 
het Dorpsplatform met steun van Mario Wijten een 
prachtige Fiets-Crossbaan aangelegd. Daar hebben 
toen nogal wat jongens (minder meisjes…) echt goed 
kunnen trainen en spelen. Maar de helden van toen 
zijn nu 10 jaar ouder en dus met andere dingen be-
zig. De mooie Crossbaan raakte wat vergeten en zelfs 
met brandnetels overwoekerd. Er werd niet gefietst 
omdat er brandnetels stonden en er stonden brand-
netels omdat er niet gefietst werd. Dat schiet niet op 
vonden ze bij het Dorpsplatform: er kwam een plan 
om te kijken hoe de volgende generatie crossers 
weer ruim baan kon krijgen. Waar eerst met steun 
van de firma Angenendt het veld door vrijwilligers 
werd onderhouden, kwamen nu de vier paarden 
van Anneke Renkens in actie. En Jos Swinkels van 
het Dorpsplatform heeft de brandnetels weggehaald.

De Crossbaan is weer tip-top! Vanaf de ver-
hoogde startheuvel kun je weer over bulten 

en knippen en door kombochten, tot de mod-
der en het gras je weer om de oren vliegen. 
De Baan ligt aan de Kruisbergsestraat bij de ach-
teringang van de sportvelden en je kunt er zó te-
recht! Weinig regels zijn er: géén gemotoriseerd 
verkeer en na zonsondergang is het afgelopen.

Wim Cousijn
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Buurtbus Rijk van Nijmegen zoekt chauffeurs (m/v) 

Fiets te koop! Te koop gevraagd

Ruim 35 jaar geleden deed de 
eerste buurtbus in deze regio zijn 
intrede en reed een dienstrege-
ling tussen Wijchen en Heumen.
In de afgelopen jaren is het lij-
nennet fors uitgebreid en rij-
den de ca. 115 vrijwilligers 
op werkdagen op 5 lijnen: 
 
1. Lijn 561: Wijchen – Overasselt 

– Heumen – Malden v.v.; 
2. Lijn 562: Malden – Groesbeek 

– Berg en Dal – Beek v.v.;
3. Lijn 563: Wijchen – Hernen – 

Bergharen – Batenburg v.v.;
4. Lijn 564: Groesbeek Stekken-

berg – Molenhoek v.v.;
5. Lijn 565: Wijchen – Beunin-

gen v.v.

Buurtbussen zijn een manier 
om op, voor grote bussen, on-
rendabele lijnen toch openbaar 
vervoer te kunnen aanbieden, 
zodat mensen die geen eigen 
vervoer hebben, zich ook in de 
vaak dunbevolkte gebieden kun-
nen verplaatsen. En doordat de 
chauffeurs (m/v) hun werk als vrij-
williger doen, is het mogelijk om 
deze voorziening in stand te houden.
De chauffeurs voorzien daarmee 

in een maatschappelijke behoefte, 
waarbij er jaarlijks ca. 75.000 rei-
zigers worden vervoerd. Ook geeft 
het hen een fijne manier om actief 
bezig te zijn met veelal gezellige 
contacten met reizigers en peri-
odiek met de collega-chauffeurs.

Het onderlinge contact tussen 
chauffeurs beperkt zich overigens 
niet alleen tot de periodieke verga-
deringen, de jaarlijkse feestavond 
en de altijd gezellige Kerstbijeen-
komsten. Ook onderling hebben 
veel chauffeurs contact met elkaar. 
Daarnaast zien ze elkaar in ieder 
geval bij het wisselen van de dienst.
Per lijn zijn er 3 diensten per dag 
en een chauffeur rijdt, in herkenba-
re kleding, volgens een vast rooster 
in het algemeen één dienst, van 
ca. 4 uur, per week en sommigen 
rijden één dienst in de 2 weken.
De buurtbussen worden onder-
houden door de technische dienst 
van BRENG, de concessiehou-
der voor het openbaar vervoer in 
dit gebied. Sinds begin 2019 rij-
den we in nieuwe, automatisch 
geschakelde, 9-persoons Merce-
des-bussen met brede instapdeur.
Elke buurtbuslijn heeft een lijnco-

ordinator, die de chauffeurs bijstaat 
op moment dat daar behoefte aan 
is. De wat meer zakelijke aspecten, 
zoals contacten met Breng, provin-
cie en gemeenten,  worden door 
een 3-koppig bestuur verzorgd.

Nieuwe chauffeurs nodig.
Doordat de afgelopen tijd een 
aantal vrijwilligers door per-
soonlijke omstandigheden is ge-
stopt als chauffeur, is er behoef-
te aan enthousiaste mensen die 
de lege plekken willen invullen. 
Om buurtbuschauffeur te wor-
den is naast dat enthousiasme 
alleen een geldig B-rijbewijs no-
dig én de bereidheid om tenmin-
ste 1 keer per 1 à 2 weken een 
dienst van ca. 4 uur in te vullen.

Nadere informatie is te vinden 
op de website van de vereniging: 
www.buurtbus.com, waar op het 
tabblad “Vrijwilligers” een aanmel-
dingsformulier te vinden is.
Voor nadere informatie kunt 
u uiteraard ook contact opne-
men met de secretaris van de 
vereniging (zie daartoe het tab-
blad “Contact” op de website.)

Deze Giant OCR racefiets is voor €225,- te koop. 
In prima staat. Frame 56 cm, 27 versnellingen, 
shimano  derailleur SLX (achter) en Ultegra tri-
ple (voor). Recht stuur. Tektro remmen, Carbon 
voorvork. Interesse? Bel Wim: 06-46265787.

In Overasselt of omgeving. Dubbel woonhuis of 
woning die aangepast kan worden voor dubbe-
le bewoning. Een van de woningen mag kleiner 
zijn. Reacties naar 06 - 52612346.
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De gemeente Heumen heeft een 
rijke geschiedenis van molens en 
molenaars. Nu staan er nog drie 
molens: de Zeldenrust (Overas-
selt), de Maasmolen (Nederasselt) 
en de Joannusmolen (Heumen). 
Vijf andere molens binnen de ge-
meentegrens zijn helaas verdwe-
nen. Het betreft de molen van de 
heerlijkheid in Malden en die van 
de heerlijkheid in Heumen ‘Heu-
mensche molen’, de molen op de Ha-
melberg in Worsum te Overasselt, 
de molen van Thijssen in Malden 
en de molen van Jacobs in Heumen.  
De Zeldenrust is in 1736 gebouwd 
en in 1890 door Grad Jacobs gekocht 
en van Raamdonksveer naar Over-
asselt overgebracht. Deze Grad Ja-
cobs begint in 1894 ook een molen 
in Heumen, de molen van Jacobs. 
Vrijwel tegelijkertijd bouwt Joan-
nes Jetten zijn Joannusmolen. Bei-
de molens staan op een afstand van 

zo’n 60-80 m van elkaar. Er breekt 
een felle concurrentiestrijd tussen 
Joannes Jetten en Grad Jacobs uit: 
de Joannusmolen van Jetten blijft 
en de molen van Jacobs verdwijnt.

In de Tweede Oorlog wordt de 
Nederlandse driekleur op de 
uiteinden van de wieken aan-
gebracht, naar verluidt om ‘de 
Duitse bezetter te pesten’. Ook 
worden de wieken in een bepaal-
de stand gezet om te waarschu-
wen voor een dreigende razzia.
Tijdens de zware storm van 13 
november 1972 (windkracht 11) 
wordt de Zeldenrust die aan de 
Hoogstraat in Overasselt staat, to-
taal verwoest. In 1973 wordt de 
gemeente Overasselt eigenaar van 
de Zeldenrust. Dan duurt het nog 
tot 1982 tot de herbouw gereed is, 
nu aan de Oude Kleefsebaan, een 
prachtige plek vlakbij de Maas-

dijk. Annemieke Arts-van Lin is 
na de herbouw de eerste molenaar.
Tijdens een goed bezochte boek-
presentatie op 20 november 
2019 in museum De Lage Hof 
in Overasselt is het eerste ex-
emplaar van DE HEUMEN-
SE MOLENS aangeboden aan 
wethouder Maarten Schoena-
ker van de gemeente Heumen.

Frans Wildenborg

De Heumelse Molens

DE HEUMENSE MOLENS

Een bewogen geschiedenis van molens en molenaars in Heumen, 
Malden, Nederasselt 
en Overasselt 

Erfgoedreeks deel 4, Erfgoedplatform Gemeente Heumen, 2019, 
120 pagina’s, ISBN 978-90-825728-4-1, geïllustreerd, € 17,50

Te koop bij de ReadShop in Malden of te bestellen via: 
www.erfgoedheumen.nl

Foto: Wilbert Kruijsen

1890 1973 1982
G

ekocht door  G
rad Jakobs

Tekening van herbouw
de Zeldenrust

Verw
oest door grote storm

Bron: Beeldbank RCE

Bron: Beeldbank RCE

Bron: Annemieke Arts van Lin
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De heer Salix gedaagd
Voor de rechtbank van ’s-Hertogenbosch is donder-
dag jl de eerste zitting geweest waarin de heer Salix 
verantwoordelijk gehouden wordt voor het doelbe-
wust verspreiden van onwaarheden en halve waar-
heden. Tijdens deze eerste zitting legde het OM uit 
waarvan de Heer Salix exact verdacht wordt. Het 
gaat over het verspreiden van onwaarheden in de 
dorpskrant zoals de komst van een IKEA-vestiging 
in Overasselt waarvoor de infrastructuur op de schop 
moest, het heraanplanten van de bossen rond st. Wal-
rick om hoog water tegen te gaan, een Vikingschip 
dat tijdens laag water in de maas is gevonden waar-
voor land onteigend moet worden, de komst van pre-
sident Trump van de VS naar café van Lin, gier als ex-
tra glijmiddel voor de ijsbaan, een rollatorwedstrijd 
op de a73, en laatstelijk nog de bouw van een vlieg-
veld voor elektrische vliegtuigen. Het OM wijst erop 
dat niets vermoedende lezers van de Dorpskrant wil-
lens en wetens op het verkeerde been worden gezet 
waardoor er onnodig onrust en verwarring ontstaat 
die dit pastorale dorp ontwrichten. De advocaat van 
de heer Salix van advocatenbureau Vescatur & Salsa-
mentis bepleitte dat de heer Salix zijn stukjes altijd 
onder een goed herkenbaar merkteken schrijft waar-
mee al bij voorbaat bekend is dat een satirisch stukje 
volgt. De stukjes zelf zijn een parodie waarin onder-
delen van het dagelijks leven overdreven uitvergroot 
worden. De lezers hebben vroeg of laat echt wel door 
dat het om een ironische persiflage gaat. De officier 
van justitie Piet Déjeuner reageerde fel dat het niet 
aan de heer Salix is om de geestelijke vermogens van 
de lezers in te schatten en vervolgens zijn leugenach-
tige verzinsels daarop te baseren. Uitspraak van rech-
ter mr. Annie Beatum wordt medio januari verwacht.

C O L O F O N
De Dorpskrant Overasselt is via internet en 

email gratis beschikbaar.Geef uw mailadres op 
bij:

info@overasselt.info

U krijgt de krant dan 
per email toegezonden. Dankzij giften en/of 

advertenties kan de krant in druk  huis aan huis 
worden bezorgd.

Heeft u kopij voor de
Dorpskrant? Heel graag!

Mail uw verhaal naar:

redactie@overasselt.info

Aanlevervoorwaarden:
Gelieve een eventuele foto apart van de tekst te 

mailen
Tekst:  Word/.docx-bestand

Foto’s:  .jpg, max 300 dpi

Tegen aantrekkelijke tarieven kunt u uw adver-
tentie in de Dorpskrant plaatsen. Die komt dan 

zowel op de papieren versie als op de digitale 
versie.Voor tarieven informeert u via:

redactie@overasselt.info

Redactie :Fons Gerrits, Hinta Gravestein, Lène 
Creemers, Alex Kops, Judith van Beukering, 

Nick Egtberts enWim Cousijn. 

Vormgeving: Max de Visser

Druk: FORTRASS drukker van de regio

Salix bij de rechtbankKnijpt Vrouwe Justitia een oogje toe?
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ACTIVITEITEN OVERASSELT


